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ÚVODNÍK
Vlastně nikdy nebylo úplně po mém. Ani v oblasti životních
cílů, ani v maličkostech.
Chtěla jsem být cirkusačkou nebo veterinářkou, a nejsem.
Chtěla jsem být zahrnuta bohatstvím, a nejsem. Chtěla jsem
být dobrou obchodnicí, a nejsem – a taky nebudu, protože
neumím počítat.
Od dětství jsem milovala děti, hlavně ty v kočárku,
půjčovala si je u sousedů, vozila a těšila se až budu velká
a budu mít své miminko. Když se mi narodila holčička,
vydržela spořádaně ležet pod načančanou peřinkou
pouhých šest měsíců. V sedmém povstala, za jízdy
v korbičce stála a kymácela se do stran, hrozíc vypadnutím
na chodník. Sedmiměsíční dítě těžko usměrníte nějakými
výchovnými prostředky, řečeno přímo: v tomhle věku se
miminu domluvit ani nařezat opravdu nedá. Tehdy mě moc
mrzelo, že můj kočárek vypadá jak po boji a na nadýchané
peřinky mohu zapomenout.
Ve třech letech tatáž holčička získala svůj názor na módu,
který se s mým názorem rozchází dodnes, a od těch dob si
na sebe nikdy nevzala to, co jsem jí doporučila.
Ale Osud se tak nějak snaží některé bolístky zahladit.
Dal mi přítelkyni mého syna, která je mi sympatická a která
má naopak vkus téměř totožný – a to nejen v oblasti věcí
a šatů. Dal mi druhého muže, který mi nechává volnou ruku
v zařizování domácnosti a rád se přizpůsobí (ten první se
shlédl ve východních jogínských kulturách, místo postelí
jsme měli lože na zemi a já z něj vstávala do devátého
měsíce těhotenství, což mi činilo jisté potíže). Osud mi dal
dvě zaměstnání, která mě baví, a proto nepočítám výdělek
v penězích, ale v dobrých pocitech. Osud mi dal spoustu
přátel, bez kterých by můj svět byl šedý, a kteří ke mně
sami přišli, protože já neumím lidi oslovovat. Osud mi dal
spoustu dobrých náhod – u některých jsem poznala hned,
že byly dobré, u některých na to ještě přicházím.
Ale taky jsem zjistila, že nikdo (ani Pán Bůh) vám nedá,

co si přejete, pokud si o to neřeknete. A pozor, ač jsem si
to celý život nemyslila: my máme PRÁVO něco chtít. Sami
přece poznáte, co je a co není sobecké si přát. A máme právo,
aby nás někdo měl rád, jen tak, zadarmo – pokud tedy
nejsme zloduši, kteří jiným ubližují.
Je před Vánoci. A aby bylo po mém, tentokrát svá přání
velmi přesně naformuluji. Nebudou ze světa peněz a věcí,
aby se nikdo nemohl vymluvit, že na ně nemá! Od dcery
chci uklidit velkou kuchyňskou kredenc po babičce (jsme po
malování a v kredenci se za léta nashromáždil neuvěřitelný
pelmel – mám pocit, že se tam možná najde i rozebraná
stíhačka z II. světové války). Od syna si budu přát, aby
v dohledné době dostudoval vysokou školu (nevím, ale
zvolil si zřejmě nějaký osmi až desetiletý obor a pořád se
tváří, že je v půlce studia). Od muže budu chtít, aby mě měl
pořád rád, a to za všech okolností (jak prosté, Watsone!).
Od maminky budu chtít, aby nebyla už jen mámou, ale
i kamarádkou. Od sestry budu chtít, aby byla pořád moje
sestra. Od švagra budu chtít nadále pomoc v oblasti ajťácké,
a aby nadále přežíval bez infarktu mé telefonáty typu: Asi
jsem rozbila internet; Něco jsem zmáčkla, a nevím co, ty nevíš
co?; Omylem jsem přestřihla šňůru od myši, jde to spravit?;
A nezlobíš se, že volám právě tobě? Od přítelkyň budu chtít,
aby se spolu se mnou smály i plakaly.
A od Osudu budu chtít, aby mi plnil má dobrá přání,
a aby mě příliš netrápil.
Vlastně nikdy nebylo úplně po mém. Ani v oblasti
životních cílů, ani v maličkostech. Ale když to vezmu
poctivě, jsem vlastně velmi spokojený člověk. Osud mi
splnil spoustu toho, o co bych si sama netroufala požádat.
A myslím, že tuší, že jsem mu hodně vděčná. A i když mi
uštědřil pár výchovných pohlavků, uznávám, že jsou občas
potřeba. Takže jestli nebudou moc bolet, Osude, klidně mě
ještě propleskni, já to vydržím. Ale až po Vánocích.
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Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje
občanům, kteří v měsíci prosinci 2014
oslaví významná výročí.
Hoďánek Jan			Hluboká
Houšková Anna		
Kostelec
Hromková Vlasta		
Hluboká
Piskačová Marie		
Hluboká
Lichková Marie			Hluboká
Skusilová Blažena		
Hluboká
Hluboká
Jandová Anežka		
Hubená Marie			Bavorovice
Havlíček Josef			Poněšice
Hluboká
Dohnalová Marie		

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Vaněčková Alžběta		
Hluboká
Vaněček Jiří			Hluboká
Legdan Alex			Hluboká
Sedlická Lucie			Hluboká
Opustili nás
Mertl Vít			Bavorovice
Harazím Jan			Líšnice
Čejka Jan			Hluboká
Budayová Marie		
Hluboká

Upozornění pro rodiče – Vítání občánků
Od příštího roku dojde k úpravě organizace akce – Vítání nových občánků našeho města.
V souvislosti se změnami v systému evidence obyvatel upozorňujeme tímto rodiče, že
v případě jejich zájmu zúčastnit se akce – Vítání občánků – bude potřeba, aby své nově
narozené dítě / děti, v rámci účasti na zmíněné akci, osobně nebo telefonicky nahlásili matrice
našeho městského úřadu. Termín dalšího Vítání občánků je předběžně naplánován na sobotu
21. 03. 2015 pro děti narozené v období od 01. 09. 2014 do 31. 01. 2015.
Martina Bártová – MÚ / evid. obyvatel
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva
(po volbách v říjnu 2014)
Ustavující zasedání zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 zahájil
nejstarší člen zastupitelstva města p. Karel Vácha. Členové podle zákona
o obcích složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Na základě doporučení
MÚ předsedající navrhl, aby se nově zvolené zastupitelstvo řídilo na svých
jednáních i v novém období Jednacím řádem, kterým se řídilo předchozí
zastupitelstvo.
Byli navrženi členové návrhové a volební komise, předsedkyní komise
byla zvolena Ing. Hana Šťastná.
Stanovení počtu členů rady města: po zkušenostech z předchozích
volebních období bylo navrženo sedmičlenné.
Byla zahájena volba starosty, jako jediný kandidát byl navržen
Ing. Tomáš Jirsa, jeho funkce bude jako v minulém volebním období
neuvolněná. Zastupitelstvo dále zvolilo místostarostou města Ing. Pavla
Dlouhého. Proběhla volba ostatních 5 členů rady, neboť ze zákona starosta
a místostarosta jsou členy rady ze zákona. Zvoleni byli: Jiří Karvánek,
Ing. Aleš Raus, Ph.D., Jindřich Soukal, MUDr. František Toušek, Vácha
Karel.
Řízením městské policie byl pověřen člen zastupitelstva Ing. Pavel
Dlouhý, v době jeho nepřítomnosti řídí Městskou policii starosta města.
Zastupitelstvo města určilo vedle starosty a místostarosty jako oddávající
tyto zastupitele: Ing. Karla Běhounka, Valerii Chromou, DiS., Václava
Irovského, Jiřího Prokeše, Aleše Rause, Ing. Hanu Šťastnou, Bc. Davida
Šťastného, Mgr. Milenu Thalerovou a Karla Váchu.
Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbory ve všech částech města.
S letošními komunálními volbami se ve spolupráci s OV připravovaly
návrhy na členy a předsedy OV na další čtyřleté období, stanoveni byli:
Bavorovice: Kolář Jaroslav, Ing. Olga Křiváčková, Ph.D, Bc. Nováková
Olga, Plchová Ema, Ing. Velfl Bohumil.
Hroznějovice: Klomfar Jan, Ing. Stropnický Jaroslav, Sýkora Jan, Šíma Jiří,
Šindelář Pavel
Jeznice: Bouda František, Kolářová Jitka, Krček David, Šťastný Miloš,
Štěpka Václav
Kostelec: Čermínová Olina, Klomfar Miroslav, JUDr. Mecková Helena,
Bc. Novák Václav, JUDr. Stehlíková Miluše
Líšnice: Kocourek Pavel, Pour Jan, MUDr. Toušek František
Munice: Bělohlav Petr, Kaska René, Novák Jan, Svobodová Dana, Sulek
Miroslav
Poněšice: Ing. Ernestová Ornela, Ing. Holda Štefan, Homolka Roman,
Ing. Ledajaks Jaroslav, Šíma Miroslav
Purkarec: Děkan Radek, Houška Pavel, Jícha František, Jícha Miroslav,
Nedělníková Jana
Předsedy osadních výborů byli zvoleni:
Bavorovice – Ing. Olga Křiváčková, Hroznějovice – Jiří Šíma, Jeznice –
Jitka Kolářová, Kostelec – Olina Čermínová, Líšnice – Jan Pour, Munice –
Dana Svobodová, Poněšice – Ing. Štefan Holda, Purkarec – Miroslav Jícha

Z jednání rady města ze dne
10. 11. 2014
■ Jihočeský krajský svaz ledního hokeje ve spolupráci s Alešem
Dvořákem připravuje realizaci Memoriálu Miroslava Dvořáka pro
rok 2014 a 2015. Memoriál se pořádal v letech 2010 a 2011 pod
záštitou města a prostředky na jeho realizaci byly získány z dotací
a sponzorských darů. Na účtu města zůstalo z těchto prostředků
nedočerpaných 33, 9 tis. Kč. JKS ledního hokeje by rád opět obnovil
www.hluboka.cz

tradici tohoto hokejového turnaje, a to již letos 27.– 28. prosince,
s účastí hráčů krajské výběrové reprezentace, narozených v r. 2001
(žáci 8. tř.). Čerpání příspěvku bude rozloženo do dvou let, pro turnaj
letošní a příštího roku.
■ Město přispěje Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na náklady
spojené s tradičním každoročním setkáním členů, které se uskuteční
v Hluboké nad Vltavou.
■ Rada města souhlasí s dobudováním a propojením chodníku v křižovatce
ulic Poněšická a Kaštanová dle návrhu pana Vozábala.
■ Rada města souhlasí s převodem prostředků Mateřské školy z rezervního
do investičního fondu a s pořízením venkovní herní sestavy.
■ Rada souhlasí s rekonstrukcí a rozšířením pronajaté plochy ordinace
praktického lékaře MUDr. Mirka Jakovljeviče v přízemí zdravotního
střediska. Financování akce proběhne formou předplacení nájemného na
příštích 5 let, a tyto prostředky budou použity na dotčenou stavební akci.
MÚ zajistí administrativní a technické zajištění věci.
■ Rada města odsouhlasila změnu v osobě nájemce zubní ordinace
MUDr. Karla Kühnela. Jeho praxi převezme MDDr. Vladimír Veverka.
Rada dále vyslovila souhlas s rozšířením a rekonstrukcí dalších prostor
na témže patře. Dle předloženého projektu budou tyto prostory využity
pro umístění dalšího zubařského křesla, umístění rentgenu, zřízení zubní
laboratoře a zřízení dalšího souvisejícího zázemí.
■ Rada města souhlasí s výpůjčkou částí pozemků (o výměře 1 m2) v Zámostí
a Kostelci pro umístění poštovních schránek.
■ Rada města odsouhlasila pronájmy či prodloužení pronájmu bytů ve
vlastnictví města.
■ Ředitel Základní školy Hluboká/Vlt. požádal o souhlas s pořízením
nového konvektomatu (velkokapacitní trouby) do školní kuchyně. Investice
je pořizována v rámci akce Zdravá strava do škol, kdy nákup tohoto zařízení
umožní zkvalitnění stravy a možnost přípravy nových pokrmů pro žáky ZŠ.
Zároveň ZŠ zajistí provedení výběrového řízení.
■ Město má v úmyslu realizovat v roce 2015 projekt modernizace sběrného
dvora u PMH. Byla provedena dvě výběrová řízení, jedno na stavební část
a jedno na dodávku technického vybavení. Byly vybrány dvě firmy s nejnižší
nabídkovou cenou. Na tento projekt získalo město příslib dotace z OPŽP,
plánovaná doba realizace je květen až červen 2015.
■ Město má v úmyslu realizovat v roce 2015 projekt cyklostezky okolo
sportovního přístavu. Do výběrového řízení podalo nabídku 5 firem.
Hodnotící komise doporučila vybrat nabídku s nejnižší cenou. Na
tento projekt získalo město příslib dotace ze SFDI, předpokládaná 85 %
z uznatelných nákladů.
■ Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s ponecháním
místního poplatku za komunální odpad v současné výši 100 Kč za poplatníka
i pro rok 2015. (PMH vyčíslil skutečné náklady za r. 2013 na 732 Kč/osobu).
■ Rada města schválila plán inventur za r. 2014 k zajištění řádné periodické
inventarizace majetku a závazků města.
■ Objednavatelem akce Sanace břehových nátrží řeky Vltavy v k.ú.
Bavorovice je Povodí Vltavy, s. p. cca 2500 m3 lomového kamene bude
uloženo na levém břehu mezi Dehtářský a Bezdrevský potok, zejména za
fotbalovým hřištěm. Zbytek bude uložen nad Dehtářským potokem a na
pravém břehu.
■ CVČ Poškolák oznámilo městu odcizení benzinové elektrocentrály při
Rybářských slavnostech, které pořádalo. Vzniklou školu ve výši 30 tis. Kč
uhradilo CVČ firmě, která ji zapůjčila. Dle informací pojišťovacího makléře
města, nelze uvedenou škodu uhradit, neboť se nejednalo o pojištěný
majetek města.
■ Ing. Dlouhý upozornil na zákonná nařízení týkající se instalace měřičů na
radiátory a energetických štítků na objekty města.
■ Radní diskutovali nad požadavkem instalace veřejného osvětlení zastávek
u odbočky do osady Stará Obora. Bylo vysvětleno, že se MÚ problematikou
zabývá a hledá cestu, jak ji řešit ekonomicky nejvýhodněji. V současné době
se zvažuje možnost solárních osvětlovacích těles.
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MAGICKÝ HRÁČ
ONDŘEJ STRÁSKÝ
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Foto: Archiv Ondřeje Stráského

Nestačíte svým dětem či vnoučatům při hraní pexesa?
A víte, že může být mnohem hůř?
Dnešní doba je zvláštní v tom, že postavila střední a starší
generaci do pozice lidí, kteří nemají dostatek zkušeností, aby
mohli mladým radit. V některých oblastech dnešního
života je propad katastrofální. A pak právě děti,
ať hodně malé nebo už studenti, vezmou babičku
či dědu za ruku a pomůžou jim zvládnout moderní
technologie. Chytré telefony, tablety, dálková
ovládání televizí – tady je na tom zkrátka lépe
dítě než slovutný profesor.
A věřili byste tomu, že z »obyčejné« dětské
hry s kartičkami s obrázky se může vyvinout
světová soutěž mezi nejlepšími hráči?
A že možná nastává doba, kdy se podobné
soutěže budou odehrávat jako olympiády
před zraky milionů diváků? Že hra, kterou
začnete hrát jako malý klouček, vám otevře
dveře do celého světa?
Tak tomu věřte.
Ondřej Stráský z Hluboké, sympatický
mladý muž ve věku studentském, díky své
zálibě ve hře Magic: The Gathering procestoval
už půl světa. Díky svému talentu, a tomu,
že tahle hra je jakýmsi duševním sportem, který
rozvíjí logické a tvůrčí myšlení, paměť, fantazii,
přesnost, vůli. Nedávno se umístil na 6. místě mezi
hráči celého světa na profesionálním turnaji na Havaji.
Hlubocký zpravodaj | prosinec 2014

ROZHOVOR
Ondřeji, musíte na mě pomalu, já tyhle hry
neznám, a evidentně bych je ani hrát neuměla.
Jakže se jmenuje hra, která si vás získala?
Je to karetní hra, jmenuje se Magic: The Gathering.
Myslím, že většina dětí i lidí mojí generace ji zná.
Já ji začal hrát na střední škole na gymnáziu.
Ideálně se dá začít mezi deseti – dvanácti lety.
Tehdy ji tak jako já hrála celá třída, celá škola,
asi celá republika a myslím, že celý svět ve věku
teenagerů, byl to velký boom.
Je to tedy novodobá hra?
Vznikla v roce 1993. A já se narodil roku 1995,
tedy dva roky poté. Vymyslel ji americký student
matematiky Richard Garfield.
Lze ji přirovnat k jiné karetní hře? Bridži nebo
podobně?
Určitě tam nějaké podobné prvky jsou. Já bych tu
hru přirovnal k něčemu mezi pokerem a šachem,
hodně záleží na tom, jak tu hru umíte přečíst, co
odhalí soupeř, jaké má karty, jaké karty mám já.
Celosvětově tuhle hru hraje nějakých šest milionů
lidí. Jednotlivou partii pak spolu hrají dva hráči.
I když se dá hrát i ve více lidech.

Co na to rodiče, co prarodiče? Mohou si
zahrát s vámi?
Cela rodina mě podporuje, z počátku to byli
hlavně oni, kdo financoval moje výlety. Nejvíc mi
asi věří dědeček, několikrát, když se mi nedařilo,
tak mě podržel. Bez něho bych to takhle daleko
nedotáhl. Trochu si se mnou může zahrát táta, ten
jediný aspoň rozeznává, kdo vyhrává a prohrává,
pokud se dívá na průběh zápasu na internetu.
Pochybuji, že těmhle hrám hoví někdo ze
starší generace – i já sám na sobě vidím nějaké
rozdíly. Dneska už malé děti mají v ruce tablet

a něco s ním podnikají, to já ještě jako desetiletý
běhal venku v parku a hrál si s klukama. Magic je
záležitost převážně mužská, možná připadá jedna
holka na sto kluků, v Čechách znám maximálně
dvě tři, které tuhle hru hrají, a mně můžete věřit,
znám prakticky všechny lidi, kteří se jí věnují.
Ondřeji, vy kvůli téhle hře cestujete na turnaje
po celém světě. Cestujete sám?
Máme svůj československý tým, scházíme se
v Praze, členy našeho týmu jsou ale i cizinci,
třeba kluk z Venezuely, Slovinska. Připravujeme
se společně, protože víc hlav víc ví, nicméně
v turnajích pak hraje každý sám za sebe. Celoročně
se konají čtyři důležité turnaje, přirovnal bych to
k tenisu, nejvyšší kategorii Grand slamu – člověk
se na ty nejdůležitější turnaje musí kvalifikovat. Ta
kvalifikace je hodně obtížná, musíte vyhrát lokální
turnaj, který hraje zhruba 100 – 150 lidí, mně se to
povedlo v Lipsku. Zkrátka projdete jakýmsi sítem,
abyste se dostal k vrcholovému turnaji.
Věkový turnajový průměr hráčů se pohybuje
kolem 25 let, je to spíš záležitost vysokoškoláků.
Moc často se mi nestává, abych hrál proti někomu
mladšímu než jsem já. I když hrát může každý,
a hrají samozřejmě mladší děti. Jet můžete sám,
lepší je to s kamarády. Poprvé jsem letěl na
Havaj sám, v Amsterodamu mi uletělo letadlo
a musel jsem tam přespat, tehdy to byla zajímavá
zkušenost. Cestování a vůbec záležitosti kolem
mého koníčka – to byla moje životní škola

Foto: Archiv Ondřeje Stráského

Jde ve hře o otázku logického uvažování,
matematiky nebo záleží na štěstí?
Matiku tolik nepotřebujete, dopočítat do dvaceti,
sčítat, odčítat, to je jednoduché. Ale logické
myšlení tam být musí. Partie trvá různě dlouho,

od pěti do padesáti minut. Hrát můžete i po
internetu s protihráčem, ale profesionální turnaje
se pořádají tak, že se musíte fyzicky zúčastnit.
Člověk kvůli tomu hodně cestuje. Jednak jezdím
každých 14 dní do Prahy, kde se potkávám
s týmem podobných nadšenců, jako jsem já,
ale díky téhle hře jsem projel hodně míst v celé
Evropě i za oceánem. Byl jsem ve Stockholmu,
Miláně, Amsterdamu, Madridu a poté v Americe
– v San Francisku, dvakrát na Havaji.
Baví mě, je to náročná hra, hodně těžká na
naučení. Pokud bych měl srovnávat třeba poker
a jeho pravidla – ty pochopíte za dvě hodiny,
ale dostat se téhle hře pod kůži nám trvalo
s kamarády skoro rok. Když jsme některá pravidla
hned nepochopili, trochu jsme si je přizpůsobili
a později je teprve zařadili do hry. Pravidla jsou
hodně těžká.

www.hluboka.cz
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samostatnosti. Rozhodně největší přínos vidím
v tom, že mi tenhle zájem přinesl perfektní
angličtinu, člověk si načítá články, kouká na videa,
to vše je v angličtině, a v cizině se taky musíte
domluvit.
Kdo vrcholové turnaje organizuje?
Za vydáváním karet a organizací turnajů je
americká firma Wizards of the Coast, ta patří
pod větší firmu Hasbro, která je v Americe hodně
známá. Vydali a vydávají hodně různých her,
mají oddělení, které vyrábí nové karty, zabývají
se distribucí a organizací. Karty mají samozřejmě
vývoj, nehraje se s tou první verzí, která kdysi
vyšla. Každé 3 měsíce vychází nová sada, která se
liší od těch předešlých, a většinou se ty aktuální
turnaje hrají s novými kartami. Takže teď na
Havaji se už zase hrálo s novou verzí karet.
Vy sám nemáte ambici z hráče se stát třeba
někým, kdo vymyslí jinou a ještě lepší hru?
To není jednoduché. Takovou ambici nemám, ale
je pravda, že firma už přijala několik nejlepších
hráčů svých her právě proto, že rozvíjejí pravidla
nebo vymýšlejí nové deskové hry. Tím, že mají
natrénováno se samozřejmě v hrách orientují
rychleji, dokážou víc fabulovat a můžou být pro
takovou firmu přínosem.
Jak vypadá váš balíček karet?
Je to tak, že každý hráč má svůj balíček 60 karet,
samozřejmě každý má svou verzi, kterou si
poskládá podle svých zkušeností a znalostí. Já
teď prakticky žádné svoje karty nemám. Jednak
jsou předmětem směny, je to sběratelská rarita,
po kterých je velká poptávka, jednak nové stojí
docela dost peněz, takže neschraňuju příliš
karetních sad. Když jedu na turnaj, napíšu třeba
kamarádům, kteří vlastní hodně karet a půjčím si
je od nich. Tendenci vlastnit jich hodně, nebo mít
balíčky těch historických, nemám.
Karty mají obrázky, jsou jednotlivě chráněny
v obalu, aby se nezničily. Jsou cenné, mají
cenu i toho výtvarného obsahu v ilustracích na
sobě. Nejdražší karta se nedávno prodala za
neuvěřitelných 27 tisíc dolarů. Autoři ilustrací
jednotlivých karet jsou označeni na kartách,
a jsou mezi nimi cenění výtvarníci. Samozřejmě
ta hra má svůj příběh, svou filosofii, chystá se
i film. Jsem na něj zvědavý, vzhledem k tomu, že
ho připravuje známá společnost 20th Century
Fox, by měl mít dobrou úroveň.
Jak to dopadá finančně, stojí účast na turnajích
velké peníze?
Pokud se akreditujete až do vyššího žebříčku
turnajů, letenku vám organizátoři uhradí. Já
si musím zaplatit ubytování a jídlo. Když se
umístím dobře, tak získám finanční výhru. Pokud
se srovnáme s tenisem, žebříček úspěšnosti se
tvoří podobně. Každý rok nová sezóna, my hráči
sbíráme body, pokud se dostaneme do vyšší
úrovně, a máme hodně bodů, týkají se nás výhody
strana 6

právě těch proplacených letenek nebo pozvánek
na vyšší turnaje.

konec ledna mám naplánovaný Washington
v Americe.

Takže profesionální soutěž! Má také nějaké
diváky, fanoušky?
Já předpokládám, že tahle hra má velkou
budoucnost. Vysílá se na internetu, a turnaj
sleduje třeba 30 tisíc lidí, nicméně jsou
počítačové hry, které jsou ještě populárnější,
a v Americe se vysílají třeba v televizi. Na
vrcholový turnaj se dívá kolem 15 milionů lidí.
Prostě si myslím, že tyhle záležitosti mají svůj
velký potenciál, spektrum zájmu lidí bude podle
popularity určitých her vzrůstat.

Vy jste byl na turnaji na Havaji šestý.
Takže Hluboká opět boduje, má úspěšného
reprezentanta
ve
hře,
která
hýbe
mladou generací ve světě. Náhoda přeje
připraveným, zdá se.
Samozřejmě metou hráče je vyhrát velký turnaj.
Z toho 6. místa jsem měl velkou radost, bylo to
krásné překvapení, přičítám to hlavně šťastné
náhodě. Nás je v týmu dvanáct, a i když jsem
mezi nejlepšími, přece jen na turnajích vidím,
že mi k těm úplně nejlepším ještě něco chybí.
Je moc příjemné, že komunikace s hráči na
špici je přátelská, pohodová, jste mezi dobrými
kamarády. Necítíte z toho nějaké konkurenční
pocity, anebo snahu vyhrát za každou cenu. Jsou
tam emoce, ale přátelské, a velká radost, když
někdo vyhraje. A sdílí ji celý tým.

Pokud jste se rozhodl, že teď se budete téhle hře
věnovat profesionálně, co to znamená?
Trénuji kolem deseti hodin denně, hraji proti
hráčům na internetu. Je potřeba se tvrdě
připravovat. Myslím, že v příštím roce pojedu
na 10 – 15 turnajů po Evropě. Ještě teď do
konce roku pojedu do Štrasburku a Milána, na

Magic: The Gathering
Princip hry
Magic: The Gathering je sběratelská karetní hra. Hru vymyslel v roce 1993 americký student
matematiky Richard Garfield a vydala ji firma Wizards of the Coast. Hra měla velký úspěch
a rychle se rozšířila do většiny světa. V České republice se prodává od roku 1994. V současné době
je přeložena do francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, němčiny, korejštiny, tradiční
i zjednodušené čínštiny, japonštiny a ruštiny. V ČR se většinou prodává původní anglická verze.
Každý z hráčů hraje se svým vlastním balíčkem karet, který je u každého hráče jiný. Hráč si
svůj balíček sestavuje z karet, které koupí nebo vymění s jinými hráči. Karet je velké množství
a neustále se vydávají další. Jednotlivé karty mají mezi hráči různou cenu – karta je tím dražší,
čím silnější je ve hře a čím menší počet těchto karet se vytiskl. Není však možné vyhrát jen díky
nákupu těch nejdražších a nejlepších karet; jednotlivé karty v balíčku spolu musejí spolupracovat
a navíc každý balíček je proti některým balíčkům silný a proti jiným zase slabý.
Pravidla Magic: The Gathering jsou velmi rozsáhlá a jejich kompletní popis zdaleka přesahuje
možnosti tohoto článku. Navíc s každou nově vydanou edicí přicházejí karty s novými
schopnostmi, které vyžadují doplnění pravidel.
V roce 1996 byl zaveden systém profesionálních turnajů DCI, pomocí něhož si mohli změřit své
síly hráči z celého světa. Tento systém poskytuje pravidla hry, pravidla pro organizaci turnajů,
certifikaci rozhodčích a jiné materiály. Hráči, kteří hrají na DCI sankcionovaných turnajích, jsou
do něj zaregistrováni a jejich výsledky se ukládají do databáze, kterou si mohou na Internetu
kdykoli prohlédnout. Hráč může být z DCI vyloučen, pokud se na turnajích chová nesportovně
nebo podvádí. V roce 2002 byla vydána online verze Magic: The Gathering Online, umožňující
hrát hru a vyměňovat si karty hráčům z celého světa po Internetu Celosvětový systém pro
hodnocení hráčů se nazývá DCI (Duelists‘ Convocation International).
Velké turnaje
Každé dva týdny se někde na světě pořádá turnaj typu Grand Prix, kterého se může zúčastnit
kdokoli. Turnaj GP probíhá ve dvou dnech, v prvním se hraje 9 kol, ve druhém 6 + top 8.
Umístění na prvních místech turnaje GP je finančně odměňováno.
Každý rok se ve většině zemí pořádají regionální i celonárodní mistrovství. Na národní
mistrovství je obvykle třeba se kvalifikovat. Vítězové národního mistrovství pak postoupí na
mistrovství světa, které trvá tři dny a hraje se na něm několik typů turnajů. V roce 1997 vyhrál
mistrovství světa v Seattlu Jakub Šlemr z České republiky.
Turnajem s největšími výhrami je Pro Tour, který se pořádá několikrát ročně (v roce 2006 byl
pořádán v Praze) a na který je nutno se kvalifikovat buď předním umístěním na některém
kvalifikačním turnaji, nebo ziskem dostatečného počtu Pro Points – body za umístění na Pro
Tourech a Grand Prix. V roce 2012 vyhrál Pro Tour v Seattlu Stanislav Cifka z České Republiky.
Hlubocký zpravodaj | prosinec 2014
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Stromečky pod stromeček!!!
Stromky pod Hůrkou

Město
Hluboká
nad
Vltavou
dokončilo
v listopadu 2014 realizaci projektu »Výsadba
liniové vegetace v lokalitě Pod Hůrkou v Hluboké
nad Vltavou«. Díky finančnímu příspěvku Nadace
ČEZ v rámci grantového řízení Stromy, bylo podél
cyklostezky z Hluboké do Munic vysazeno stromořadí v celkovém
počtu 36 stromů. Dne 4. prosince 2014 od 11 hodin proběhne
slavnostní otevření aleje v místě odbočky do obytné zóny Pod Hůrkou
za přítomnosti zástupce města a Nadace ČEZ.

Významné stromy v parku

Krajina a stromy v ní, to jsou dary našich dědů a pradědů budoucím
generacím. Ne každý má možnost být kněžna Eleonora a vysázet parkovou
úpravu kolem svého sídla. Ale přece, i my obyčejní lidé máme možnost ve
svém životě zasadit strom. Už jste to udělali?
V infocentru Hluboká připravili a nechali vytisknout mapu a popis
významných stromů v zámeckém parku. Krásný tip na poučnou
procházku! A asi ne jednu.
A ještě něco: Hledá se sponzor na výrobu jmenovek k jednotlivým
stromům. Nevíte o nějakém?

Významné stromy v hlubockém zámeckém parku

Foto: Archiv města

Park je významný svou krásnou dispozicí anglického parku, nikoli jako
dendrologická sbírka. Pro rychlé dosažení parkového vzhledu na místě
původních polí byly na konci 19. století využity především naše domácí
dřeviny. Přesto se zde najde několik velmi zajímavých parkových stromů,
na které chceme návštěvníky upozornit, a které jsou vyznačeny na
přiložené mapce. Jmenujeme jenom velké a nápadné a začneme listnatými
stromy tam, kde z města odbočuje cesta nahoru na zámek.

Třešňová alej u zastávky Třešňovka

Foto: Statek Víštice

Jak se sází třešňová alej, jsme se zeptali Ivy Pudichové ze statku
Výštice. A dozvěděli jsme se: Náš instruktor, který studuje ochranu
životního prostředí, vypracoval projekt na údržbu krajiny v našem
okolí – máme toho více, ale teď vyšla tahle třešňová alej, která vede na
autobusovou zastávku Třešňovka. Historicky tady v okolí byly obrovské
třešňové sady.
Z Ministerstva životního prostředí jsme dostali – tedy teprve dostaneme
– peníze na sazenice a jejich ochranu proti škůdcům. Celkem 26 804 Kč.
Dobrovolnicky se vysázelo 54 třešní a 4 lípy. Na brigádu přijelo asi 25
dobrovolníků za byt a stravu – převážně instruktorů, přátel Země – nezemě
a statku Výštice.
Na jaře, až stromky rozkvetou si rozhodně popovídáme o tomhle
krásném nápadu – který okrášlí krajinu u cesty směrem na Týn/
Vltavou – podrobněji.

www.hluboka.cz

1. Jerlín japonský (Sophora japonica) je velký strom těsně za Městským
úřadem, trochu podobný akátu, hustě kvetoucí s nápadně žlutozelenými
květy, které jako mnohé japonské stromy uvidíte kvést až koncem srpna,
kdy už nic jiného nekvete. Je hojně pěstovaný – např. známý „Sherwood“
před Hlavním nádražím v Praze je hlavně z jerlínů. O hlubockém jerlínu
se říkává, že je největší v Česku, ale ty v Praze jsou také pěkné.
2. Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) je velký, už trochu sešlý
strom o kousek výš, vpravo při cestě na zámek, pod stánkem s keramikou.
Má nápadné, velké a větvené trny. Je to hojně pěstovaný strom původem
z jihu USA; mladé stromky stejného druhu, ale se žlutými listy zdobí
parkoviště u Relaxačního centra.

Největší sbírka parkových stromů je na jižní straně
zámku, v tzv. Dolní zahradě

3. Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) je vpravo hned
za živým tunelem vedoucí do Dolní zahrady. Je to nápadný sloupovitý
strom s listy unikátního, lyrovitého tvaru a velkými oranžovými květy,
připomínajícími tulipán. Pochází z východu USA, kde je v lesích hojný,
velmi rychle roste a dorůstá velkých rozměrů. Říkají mu tam „tulipánový
topol“ (tulip poplar). U nás se mu zjevně moc nedaří; přesto se velmi často
pěstuje.
4. Dub zimní „mišpulolistý“ (Quercus petraea var. mespilifolia) je tlustý
dub u příčné pěšinky, forma s velmi zvláštními, kopinatými a celokrajnými
listy, které jsou jeho hlavní ozdobou. Další exemplář, ale malý a stářím
sešlý, je na Kulovatce.
5. Jinan dvoulaločný (Gingko biloba) – kousek za dubem je krásný,
veliký samčí strom; dále po cestičce je ještě jeden, samičí (5a), který na
podzim plodí obrovské množství žlutých, nejedlých a silně zapáchajících
švestiček s velkým semenem. Semena jsou ale neklíčivá, i když některé
jinany v Čechách jsou dobře plodné. Stromy jsou velmi ozdobné
dlouhými, prstovitými větvemi, které jsou bez postranních větviček,
hustě obaleny listím, že vypadají jako zelené roury. Jinan zde řadíme
z praktických důvodů mezi listnáče, ačkoli patří mezi nahosemenné, tj. má
blíže k jehličnanům. Je to evolučně jedna z nejstarších rostlin, naprosto
výjimečný relikt z prvohor přítomný na Zemi už 300 milionů let, který se
zachoval v Číně a dnes se hojně pěstuje po celém světě. Nemá příbuzné,
botanicky je sám ve svém rodě, čeledi, řádu, třídě i oddělení (do jiného ale
příbuzného oddělení patří všechny jehličnaté stromy).
6. Platan javorolistý (Platanus x acerifolia) s 5 ti velikými kmeny z jedné
base je uprostřed Dolní zahrady nejnápadnějším stromem. Je to často
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pěstovaný kříženec jihoevropského platanu a ještě většího amerického
(Sykamory). Nevíme, jestli je jeho zvláštní rozvětvení přirozené, nebo
následkem řezu. Další, nevalně rostoucí platany jsou kolem jezírka (6a, 6 b)
7. Pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima) roste v několika exemplářích,
na stráni vně Dolní zahrady. Má tlusté chlupaté letorosty a přes půl metru
dlouhé, zpeřené listy, jejichž lístky mají na rozšířené basi dobře viditelnou
žlázku. Je to typická invazivní dřevina. Ještě před 50 ti lety velká vzácnost
z Číny, dnes běžný strom ve městech, především na nádražích, v továrnách
a kolem skládek, protože mu vyloženě svědčí znečištěné ovzduší.
8. Kaštan jedlý (Castanea sativa) byl vysazen (2 stromy) asi před 30 ti
lety u vnitřního plotu Dolní zahrady blízko u vchodu, kde výborně a rychle
roste. Další, mladší stromy jsou na kopci u Reservoáru (8a)a pod rezíkem
u jezírka (8 b). Lidé si tam sbírají jedlé kaštany na domácí opékání. Pochází
z Jižní Evropy ale někdy roste divoce i v našich lesích. Je masivně napadán
parasitickou houbou Cryptonectria (i zde), která ho oslabuje, ale málokdy
zcela zničí. Pro velmi příbuzný, americký kaštan zubatý ale znamenalo
vysazení evropských kaštanů v USA katastrofu – prakticky všechny na tuto
houbu zahynuly. Přitom původně tvořil americký jedlý kaštan na východním
pobřeží USA velké lesy, a plody byly důležitou potravou Indiánů.
9. Nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus). Nádherný, starý
strom je hned u zdi zámku. Má obrovské, 2x lichozpeřené listy 50 x
50 cm a až 25 cm dlouhé a 5 cm široké lusky s malými semeny. Přirůstá
zvláštním křivolakým větvením, protože se mu netvoří terminální pupen;
stromy vypadají v zimě jako dávno mrtvé. Další tři stromy tohoto druhu
jsou v Horní zahradě: nad zdí, u květinových záhonů (9a mladý), vedle
hlavní cesty před Jízdárnou (9c mladý) a na kopci u Reservoáru (9 b).
Pochází ze Severní Ameriky.
10. Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) je o kousek dál, ještě
blíže ke zdi. Je to velmi rychle rostoucí strom z Číny s trochu korkovatou
kůrou a až 30 cm velkými listy, připomínajícími katalpu. Na jaře se strom
obalí hrozny velikých, fialových květů, unikátní a nádherné barvy. Květní
poupata – obalená hnědou plstí – se ale zakládají už v létě a na podzim
předchozího roku a někdy v zimě zmrznou, takže strom nevykvete.
11. Křehkovětvec žlutý (Cladrastis lutea) stromek s několika kmeny,
hladkou kůrou a velkými, zpeřenými listy je u bílé věže. Na podzim
jsou listy intensivně žluté. Pochází z Kanady a v létě kvete až půl metru
dlouhými hrozny bílých květů, z nichž vznikají lusky s klíčivými semeny.
12. Katalpa obecná (Catalpa bignonioides) se nachází hned vedle
křehkovětvce. Často pěstovaný strom s velikými žlutozelenými listy,
velikými bílými květy na jaře a plody jako visící viržinka. Pochází
z východu USA, kde však na rozdíl od našich parků dorůstá úctyhodných
rozměrů.
13. Jilm vaz (Ulmus laevis) je tlustý strom na druhé straně cestičky. Je
to náš domácí strom; listy jsou zubaté, krátce řapíkaté a na basi typicky
asymetrické; plody jsou malé ploché oříšky s širokým blanitým lemem,
u tohoto druhu na dlouhé stopce. Pochází z lužních lesů velkých řek. Před
60 ti lety byl park plný jilmů různých druhů (jilm drsný, vysoký, habrolistý,
holandský), ale všechny zašly na houbovou chorobu (tzv. grafiózu), která
se rozšiřuje pomocí kůrovce. Zůstaly jen vazy (na různých místech), které
jsou značně odolné, podobně jako čínské jilmy, se kterými byla houba
dovezena. Velký jilm vaz je také u vchodu do Dolní zahrady (13a), na
Kulovatce (13 b) a jinde. Majestátní, široce rozvětvený jilm vaz (možná to
byl velmi podobný jilm americký, jak říkala cedule, ale v žádném seznamu
není) stával na louce před zámkem (říkalo se mu ale „lípa“) a po dlouhá
léta významně zvyšoval dojem z celé stavby. Raritou bývala také forma
jilmu vysokého, Ulmus procera argtenteo variegata, s bíle skvrnitými listy.
Veliký strom stával blízko douglasky z hlavní cesty nedaleko Jízdárny
a dosud se uvádí v přehledech parkových stromů, i když je už 50 let pryč.
Ulmus procera je na grafiózu velmi citlivý a proto neměl šanci. Jiný citlivý
druh, jilm drsný, s velikými a drsnými listy, se ale po letech vrátil, protože
se naučil kvést a plodit klíčivá semena v raném mládí. Dnes je všude
v parku hojný, ale jen jako malý stromek, na který kůrovci ještě nejdou.
14. Ořechovec vejčitý (Carya ovata) stojí uprostřed trávníku
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blízko velké túje (viz níže). Má nápadnou, v pásech odlupčivou kůru
a lichozpeřené listy, krásně žluté na podzim. Je z USA, kde se i pěstuje pro
jedlé ořechy, které ale mají velmi tlustou skořápku. Vyskytuje se na mnoha
dalších místech v parku; např. na Lyžařské loučce (14a) a ve škole (14 b);
na mnoha nových místech vyrůstají semenáče.
15. Šácholan tříplátečný (Magnolia tripetala) s až půl metru dlouhými,
kopinatými a celokrajnými listy, je menší stromek přitisknutý ke zdi zámku
na konci Dolní zahrady, u Myší díry. Kvete 20 cm velkými, bílými květy,
a také červené plody připomínající kukuřičné klasy jsou velmi ozdobné.
Pochází z jihovýchodu USA.

Pár zajímavých stromů je i v Horní zahradě
před zámkem

16. Javor žumenolistý (Acer cissifolium) je asi nejvzácnějším stromem
v parku, protože se z Čech uvádí pouze z Hluboké. Je to malý stromek
za Jízdárnou, za sochou, teď už jen podstavcem Venuše. Má krásnou,
horizontálně strukturovanou korunu, jak je typické pro mnohé japonské
stromy, a na podzim zajímavě žluté, dlanitě laločnaté listy.
17. Zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) je jen asi 10 m
vzdálený, u schodů na spodní cestu a je to velký a velmi ozdobný strom,
s typickými více kmeny z jedné base a zvláštními listy. Pěstuje se v parcích
poměrně často.
18. Korkovník amurský (Phellodendron amurense) roste dost skrytě
v hájku jehličnanů nad bývalou školkou. Má korkovitou kůru, listy
podobné jasanu, a plodí malé černé peckovice, vonící terpentýnem.
Pochází z dálného východu, z povodí Amuru, a pěstuje se zřídka. Další,
nedávno vysazený exemplář je v hájku u jezírka blízko kamenného trůnu.
19. Javor stříbrný (Acer saccharinum) roste v mohutném exempláři
na kopci nad parkovou cestou k zámku. Má světlou kůru a listy naspodu
stříbřitě plstnaté. Je z východní USA, kde je v lesích běžný. Dva velké
stromy bývaly donedávna také v oblasti Kulovatky; jeden byl nedávno
nahrazen novým stromkem (19a).

Ve zbytku parku se dovezené stromy
nebo zajímavé mutace vyskytují jen vzácně

20. Jeřáb zvrhlý (Sorbus x hybrida), kříženec pocházející ze Skandinávie,
je velká rarita. Uvádí se z Čech jen ze tří dalších parků. Velmi mohutný,
ale dost nízký strom roste pod „Velkým rezíkem“, má zajímavé listy, a plodí
normální jeřabiny.
21. Ořechovec plstnatý (Carya tomentosa) roste u jezírka u Kamenného
trůnu a možná i jinde. Je velmi podobný ořechovci vejčitému, od kterého
se liší jen silně chlupatými větvičkami a trochu menšími ořechy.
22. Dub cer (Quercus cerris), který tvoří na Slovensku celé lesy a má
lesklé, tuhé, lesklé tmavě zelené listy a žaludy s chlupatou číškou, je
v několika exemplářích na kopci kolem Reservoáru. Další strom je
u Lyžařské loučky a jinde na Hluboké se vyskytuje i v aleji k Zámečku
Ohrada a na hrázi Nového rybníka. Prakticky všechny stromy mají
(zahojenou) mrazovou puklinu, protože zdejší zimy jsou pro cer občas až
příliš mrazivé.
23. Líska turecká (Corylus culurna) vytváří na rozdíl od domácí
lísky veliké stromy s jedlými a dobrými ořechy ukrytými po několika
v chlupatých, lepkavých plodních koulích. Dva krásné stromy jsou v louce
pod Reservoárem na svahu od zámku. Hojně plodí jen jeden z nich.
Dalších asi 10 stromů je na různých místech v parku.
24. Lípa stříbrná (Tilia tomentosa). Mohutné stromy kdysi vroubily
hlavní cestu na zámek, ale postupně se rozpadly a byly odstraněny. Zbyl
nevýrazný, mladší exemplář na kraji lesíka. Strom má nápadně stříbřitě
plstnaté listy naspodu. Pochází z jihovýchodní Evropy.
25. Jasan pensylvánský žlutopestrý (Fraxinus pennsylvanica
aucubaefolia) stojí nenápadně uprostřed louky s výhledem na „Muňák“
mezi našimi domácími stromy. Je ozdobný žlutými listy které ale na
podzim brzy opadají.
26. Javor francouzský (Acer monspessulanum) se zřejmě velmi málo
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mladých vyrostlo ze semen. Protože kačabáky rychle rostou, často se
vysazují i v lesích; také alej kolem hlubockého parkoviště je z těchto dubů.
Další americké duby v parku už zašly, protože se jim tu moc nedařilo.
U vchodu do vnitřního parku pod Reservoárem, kde kdysi bývala branka,
stával vzácný americký dub bílý, z jehož pařezu dnes vyrůstá krásný
mladý doubek – ale obyčejný dub letní. Jiný dub bílý na Velké Krvavce byl
vykácen celkem nedávno; poslední pomalu odumírá pod hrází „Muňáku“
u bývalé Koníčků vily mezi mnohem rychleji rostoucími domácími duby.
Má zvláštní, v plátech odlupčivou kůru.
Posledním místem, kde byly vysázeny parkové stromy jsou louky kolem
Kulovatky, dnes u školy. Přímo v areálu školy zůstaly dva krásné stromy
ořechovce vejčitého (14c), pod Kulovatkou roste katalpa (13a – je to ale
možná vzácná katalpa nádherná s nepáchnoucími, chlupatými listy a vyšší
korunou), dub zimní mišpulolistý (4a), jasan manový, jilm vaz (13 b)
a pestrolisté javory kleny – vesměs ve špatných exemplářích, i když jsou to
staré stromy – nedaří se jim tu. Až dole za samoobsluhou je nenápadný,
ale velmi zřídka pěstovaný
30. Ořechovec dřípatý (Carya laciniata). Jediný strom s jemnou
borkou, lysými listy podobnými jasanu, a plody naspod hladkými, ale nad
polovinou se 4 mi žebry. Bývala tam skupina 3 4 stejných stromů, ale část
zašla a jeden nedávno padl.

Jehličnaté stromy jsou méně zastoupeny.

31. Jedle kavkazská (Abies nordmanniana) je u vchodu do Dolní
zahrady. Je to mladý strom, nedávno vysazený, ale roste jako z vody. Malé
stromky téže jedle se dnes prodávají jako vánoční stromky; veliké kusy
bylo vidět kolem sjezdovek na Zimní olympiádě v Soči.
32. Jedle stejnobarvá (Abies concolor) je jedinou další velkou jedlí
v parku. Je krásná, ale roste na nevhodném místě v bývalé parkové školce,
kam se dnes sváží odpad. Asi ji zapomněli přesadit na lepší místo. Je to
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pěstuje; kromě Hluboké je uváděn jen z parku v Hoříně u Mělníka. Je to
menší strom velmi podobný obyčejné babyce vedle cesty nad lyžařskou
loučkou, kousek od velkého dvojáku lípy (27). Má listy trochu jako jetel,
ale jinak na něm není nic pozoruhodného.
27. Lípa širolistá (Tilia platyphyllos), náš domácí strom, je jako
obrovský dvoják na kraji Lyžařské loučky. Jeden kmen je úplně prožraný
chorošem a jistě brzy padne. Domácí lípy (také Lípa srdčitá s menšími
listy, v paždí žilek vespod rezavě plstnatá) zasluhují pozornost proto, že
některé jsou evidentně starší než park. V několika posledních, velikých
exemplářích lemují starou cestu do zámku od nynějšího lesního závodu,
která šla nahoru s nejmenším stoupáním, ale při výsadbě parku byla
z větší části zlikvidována. Zachovalé stromy kolem bývalé cesty jsou i na
kraji louky Velký Rezík.
28. Dub bahenní (Quercus palustris) poslední starý strom v parku je
v mokřině v zadní části loučky. Stával tam lesík těchto stromů, které ale už
většinou zašly a 2 nové, mladé stromky byly dosázeny. Má hladkou kůru,
korunu velmi hustě zarostlou kolcovitými větvemi, a listy nápadně hluboce
vykrajované, na podzim krásně červené. Pochází z USA a na Hluboké
býval kdysi vysazován i v lese, např. v Oboře za Velkým Kameníkem
a kolem Vojstrojtu nebo v Remízu za Munickým rybníkem. Nevydrží ale
tolik, jako naše duby, a tak z podzimního barevného věnce za „Muňákem“
dnes zbyly jen asi 2 3 osamělé červené fleky.
29. Dub americký, červený, kačabák (Quercus rubra). Krásný, starý
exemplář je nad duby bahenními u cestičky. Má velké, mírně vykrajované
listy a zvláštní široké žaludy kačaby. Pro hlubocký park bývaly veliké staré
kačabáky typické, což ukazují i některé místní názvy (Velká a Malá Krvavka
podle červeného listí na podzim, které ale zrovna u stromu 29 nebývá moc
vybarveno). Kačabáky nejsou tak dlouhověké, jako naše duby a tak stromy
z doby založení parku dožily a většina byla v posledních letech vykácena.
Na Krvavce zůstal z celého háje poslední starý strom (29a), ale mnoho

www.hluboka.cz

strana 9

TÉMA

Foto: Jan Pirgl

strom velmi ozdobný dlouhými, stříbřitými jehlicemi a často se pěstuje,
i zde ve městě.
33. Smrk ztepilý (Picea excelsa), náš domácí smrk, je ozdobou všech
parků, zvláště v zimě, kdy listnaté stromy působí fádně a smutně. Nám
přijde obyčejný, ale třeba v USA si ho cení daleko více, než domácí
jehličnany, a hojně ho vysazují v parcích a zahradách. Jediný exemplář
v Dolní zahradě u kašny princezny Krasomily je sloupovitá forma
„cupressina“. Dříve býval park plný mimořádně velkých smrků, především
kolem Krvavky, Lyžařské loučky, Panenky Marie, a rybníčku pod rezíkem,
ale všechny extra velké exempláře už proletěly komínem v rámci
ozdravování parku. Poslední obr je na těžko přístupném svahu, v úvozu
nad střelnicí (33a).
34. Smrk dvoubarvý (Picea bicolor) z Japonska je velmi rozložitý strom
na louce pod zámeckými terasami. Je to vzácnost; kromě Hluboké je u nás
znám jen z Žehušické obory. Cedule s tímto názvem se před stromem
objevila nedávno; předtím ho jiná cedule označovala za smrk ajanský,
a pod tímto jménem je také uváděn v seznamech dřevin zámeckých parků.
Zřejmě byl špatně určen už při vysazení.
35. Smrk pichlavý (Picea pungens), občas nazývaný „smrk stříbrný“
je v hájku nad bývalou školkou, kolem hlavní zámecké cesty, nebo
v hájku u jezírka u kamenného trůnu. Pěstuje se velmi často. Pochází ze
středozápadu USA, kde má ovšem normální zelenou barvu, ale „stříbrní“
jedinci občas vznikají jako mutace. Jehlice jsou silně pichlavé, takže si své
jméno zaslouží. Je také velmi odolný proti emisím kysličníků síry a dusíku
a proto jím byly asi před 20 ti lety osázeny Krušné hory, když naše původní
smrky uschly. Po odsíření elektráren ale extrémně trpí plísněmi a odumírá,
takže kalamita se opakuje. I v Hlubockém parku odumírají větve mladších
stromům kvůli plísním; stará výsadba je kupodivu odolná.
36. Smrk omorika (Picea omorika) je dnes velice módní a hojně
vysazovaný. Je ozdobný svou nezvykle štíhlou korunou a jehlicemi
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naspodu bílými, a navíc dobře snáší znečištěné ovzduší. V parku je nově
vysázen, např. kolem Reservoáru, v Háječku pod Lyžařskou loučkou,
v hájku nad bývalou školkou. Tam je také jeden starší exemplář; ostatní
už zašly. Smrků je na světě asi 40 druhů, ale víc než 30 jich roste v Číně,
Koreji a Japonsku; v celé Evropě je původní jen jeden smrk (ztepilý), až
na 3 malé lesíky o celkové ploše sotva 60 ha v Srbsku, v údolí řeky Drávy,
kde je původní omorika, a kde ji objevil srbský botanik Josef Pancic teprve
v roce 1875.
37. Smrk východní (Picea orientalis) byl spolu s omorikou vysázen do
Háječku pod Lyžařskou loučkou kolem roku 1960 poté, co byly původní,
velmi staré domácí smrky vykáceny. Moc se mu tam nedaří; většina
stromů už zašla a zůstaly poslední dva na spodním okraji Háječku. Mají
širokou korunu, tmavě zelené, husté a nápadně lesklé, velmi krátké a tupé
jehlice, a velmi malé šišky. Omorikám se tam daří lépe, ale nejvíc rostou
naše smrky, které byly dosázeny asi o 10 let později po obvodu Háječku.
38. Zerav řasnatý (Thuja plicata). Krásný, veliký strom je u kašny v Dolní
zahradě, další, mnohem menší, je u hlavní cesty asi 200 m před Zámkem
(33a). Pochází ze severozápadu Ameriky, a je po sekvojovcích a sekvojích
třetím největším stromem na světě. Objem současných rekordních stromů
je asi 300 400 m3, ale ze starých fotografií s dřevorubci sedícími v zářezu
do kmene se dá soudit, že existovaly stromy daleko větší. Zerav řasnatý
netvoří lesy, jen malé skupinky stromů kolem potoků, v dobře přístupných
místech blízko pobřeží, a jeho dřevo je v USA nejvíce ceněno (jako
tzv. „červený cedr“, red cedar). Proto byly všechny velké stromy rychle
vykáceny už v 19. stol. a přežily jen ty menší v horách, rostoucí v méně
příznivých podmínkách.
39. Zerav západní (Thuja occidentalis) je např. před Zámkem při hlavní
cestě. Pochází z východu USA, kde ho nazývají „Arborvitae“ a přísahají na
léčivé účinky tinktury z mladého jehličí. Je to velmi často pěstovaný strom
menších rozměrů, také v mnohých zahradách na Hluboké. Pěkné stromy
jsou i na hlubockém hřbitově, který je vlastně součástí parku; dva blízko
hlavního kříže a dva u hrobu Kubelíků.
40. Tis červený (Taxus baccata) je u zdi v zadní části parku a pozná se
snadno podle hladké kůry a červených bobulí. Je to náš domácí strom,
který je v parku i na mnoha dalších místech; sám se rozšiřuje.
41. Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) je úplně poslední v Dolní
zahradě, před brankou u zdi Zámku (dvoják). Také ten je i na mnoha
dalších místech, např. na malém hájku na kopci před zámkem v Horní
zahradě nebo u jezírka. Má krátké, ke špičce zúžené jehlice, naspodu
s bílými pruhy a malinké šišky jen 1 2 cm dlouhé. Tsugy jsou kromě
borovic hlavní jehličnatou dřevinou východu USA a Kanady.
42. Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera) pochází z Japonska.
Skupina stromů celkem nedávno vysazených, ale už velkých, je na kopci
před Zámkem nad hájkem. Cypřišky mají krátké, šupinovité, přitisklé
jehlice a malé kulovité šišky jen kolem 1 cm v průměru. Vrcholový výhonek
je háčkovitě ohnut dolů, na rozdíl od podobných thují (zeravů). U nás se
pěstují 3 4 druhy, ale ve velkém množství forem; toto je asi var. plumosa.
Další strom, starší a velmi pěkný, je v hájku nad bývalou školkou, kde jsou
i mladé stromky var. „squarrosa“ s více odstálými a delšími jehlicemi.
Na hřbitově u hrob Marešů a Březinů jsou pěkné exempláře cypřišku
lawsonova (z USA), který se liší červenými samčími květy a trochu jiným
uspořádáním listových šupin. Podobné pravé cypřiše, s většími kulovitými
šišticemi, se u nás nedají pěstovat; nevydrží zimní mrazy.
43. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesi) je ve velmi mohutném
exempláři u příjezdové cesty k Zámku, před Jízdárnou. Vypadá trochu
jako smrk, ale má velmi hrubou, korkovou kůru, a vždycky velkou spoustu
menších šisek, jejichž jazykovité podpůrné šupiny nápadně přerůstají krycí
(plodní) šupiny. Douglaska je nejvýznamnější hospodářskou dřevinou
v USA a v Kanadě, kde dosahuje obrovských rozměrů. Ve srovnání
s dřevnatějšími sekvojemi a thujemi je štíhlá a vysoká; historicky nejvyšší
přesně změřené stromy jsou právě douglasky (až 130 m při průměru ve
výšce ramen jen 3 5 m, z čehož nejméně 60 cm dělá extrémně tlustá kůra).
Dnes už ale tak velké stromy neexistují; největší bývaly v místě dnešního
Hlubocký zpravodaj | prosinec 2014

TÉMA
tureckými. Je to jeden z hospodářsky nejvýznamnějších stromů jihozápadu
USA, kde se občas vyskytují obrovské stromy. Má dlouhé jehlice, 3 ve
svazku, a veliké trochu pichlavé šišky. Velmi podobná, s ještě většími
a pichlavějšími šiškami je borovice jeffreyova, kterou na různých místech
kolem Hluboké vysazoval pan Nohava, zahradník. Nevalný stromek je
u autobusové zastávky za plotem, ale pár jich snad ještě je i ve Staré oboře.
48. Metasekvoj čínská (Metasequoia glyptostroboides) bojuje o přežití
v houští u jezírka, nad kamenným trůnem. Je to malý, nedávno vysazený
stromek, který uvádíme jen proto, že je to zajímavý druh blízce příbuzný
sekvojím. Byl dobře znám z paleontologických nálezů, protože jeho
zuhelnatělé dřevo je hlavní součástí hnědého uhlí v mnoha pánvích po
celém světě, a často se zachovaly zuhelnatělé větvičky, podle kterých byl
popsán. Předpokládalo se, že vyhynul před 70 mil. let, ale v roce 1948 byl
objeven ve střední Číně, kde tvoří docela velké lesy v bažinatých oblastech.
Ještě téhož roku byla dopravena semena do Čech (Průhonice), takže u nás
jsou nejstarší exempláře mimo Čínu, ale moc se mu tu nedaří.
Malá brožurka je k dispozici v infocentru, připravil a vydal ji Jan Vlasák.
Použitá literatura:
K. Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny. 1 460, SZN Praha 1984
A. Pilát: Listanaté stromy a keře našich zahrad a parků. 1 1103, SZN Praha
1953
A. Pilát: Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků. 1 507, SZN Praha
1964

Foto: Jan Pirgl

velkoměsta Seattle, kde ji v roce 1795 poprvé viděl a částečně popsal
Dr. Menzies, lékař na průzkumné lodi generála Vancouvera. V Zámeckém
parku je ještě skupina pěkných stromů u Lyžařské loučky (43a), o kousek
dál u jezírka je největší kus, s průměrem přes 1 m ve výši ramen (43 b).
Možná je to vůbec největší douglaska u nás; vůbec první strom v Česku
je v parku v Chudenicích (1842 vysazen tříletý stromek) a rozhodně je
o moc menší. Při pohledu na zámecký park z dálky, např. z Hůrky, vyčnívá
tento strom výrazně nad ostatní.
44. Douglaska sivá (Pseudotsuga glauca) je menší sestrou douglasky
tisolisté z amerického suchého středozápadu, se stejnými šiškami ale
našedlou kůrou i jehličím. Dva stromy jsou u Rezervoáru a na svahu pod
ním; další na louce s výhledem na „Muňák“ úplně dole (43 b), a mezi
douglaskami tisolistými u Lyžařské loučky (43c).
45. Borovice vejmutovka (Pinus strobus). Dva poslední stromy zbyly
z původního většího hájku nad Velkým Rezíkem. Má 5 jemných jehlic
ve svazku a smolnaté, podlouhlé a řídké šišky jakoby vytažené. Pochází
z Východu USA a na Hluboké krásně roste, takže byla hojně vysazována
i ve Staré Oboře, v Remízu i jinde.
46. Borovice černá (Pinus nigra) stojí v jediném krásném exempláři
u Reservoáru. Dlouhými, řídkými jehlicemi a velkými pichlavými šiškami
je trochu podobná následující borovici těžké, ale má 2 jehlice ve svazku
a pochází z jižní Evropy. Nemívá červenavou kůru, jako naše domácí
borovice lesní. Často se vysazuje, hlavně na velmi suchých stráních,
např. kolem Prahy; na Hluboké je několik stromů také u fotbalového
hříště.
47. Borovice těžká (Pinus ponderosa). Jediný strom (bývaly dva vedle
sebe, ale jeden už je pryč) je v louce při cestě k reservoáru – nad lískami

www.hluboka.cz
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Foto: Facebook města
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ADVENT

vánoční atmosféru
Přijďte s náMi nasát
v době adventu

na nádvoří Hotelu ŠteKl
13. a 14. 12. (od 9.30—17.00 hod.)

Můžete se těšit na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ručně malovaná a batikovaná dětská i dospělácká trička
patchwork, pletení košíků z papírového pedigu
ručně modelovanou keramiku, převážně přírodní (neglazovanou)
poněšickou pálenku s ukázkou gravírovaní na láhev dle Vašeho přání,
vhodné jako vánoční dárek
pletené a háčkované čepice, šály a svetry, jednoduché šperky, a vánoční
perníčky
keramika – hrnky, zvonky, svícínky, květináče, zahradní keramika
dřevěné dekorace, pyrografie, bylinky, přírodní mýdla a kosmetika
dětské didaktické hračky a dětský textil + bubnová česačka
floristické dekorace
vánoční šité látkové dekorace, kabelky, šperky
uměleckého kováře s ukázkou kovářského umění
ukázka foukání skla sklářským mistrem (pouze neděle 14. 12.)

www.hluboka.cz

Hlady ani žízní u nás nebudete…
Ve venkovních stáncích jsme pro Vás připravili:
• křupavou cmundu
• grilované klobásky
• špecle s uzeným masem a se zelím
• čerstvé sladké palačinky

Pro zahřátí
•
•

vánoční punč pro děti a dospělé
voňavý horký grog

Polední menu

Pro Ty, kteří se chtějí najíst v klidu a teple, připravili jsme
pro Vás polední menu v ceně 99 Kč.
Na sobotu 13. 12. se můžete těšit na:
• Zelnou polévku a smažený řízek s domácí
bramborovou kaší
V neděli 14. 12. Vás pohostíme:
• Gulášovou polévkou a pečeným vepřovým masem
s domácím bramborovým knedlíkem a zelím
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Jarmark na Šteklu
Věříte, že už to bude pomalu 20 let, kdy byl rekonstruován Štekl
pod hlubockým zámkem? Budova Šteklu našla své nové předurčení
v tom, stát se jedním z nejromantičtějších hotelů. I pro hlubocké je
místem, které svým historickým půvabem a harmonickým prostředím
potěší při procházce okolo naše oči i duši. Ale proč zůstávat venku
a nepodívat se dovnitř?
Právě na adventní polovinu prosince, víkend 13. a 14., připravil hotel
pro nás místní, ale i přespolní, vánoční jarmark. Jarmark plný řemesel
z Hluboké a hezkých vánočních dárků. Příležitost, jak vyjít nahoru ke
Šteklu, udělat si procházku parkem či kolem zámku a právě v Adventu si
užít to, co nemá každé město: krásné scenérie parku a historických budov
v něm. A třeba i trochu sněhových vloček potkáme, nebo zimní sluníčko.
A také si můžete zajít na dobrý oběd. Nemylte se, i v »zámecké«
restauraci Šteklu dostanete oběd v příznivé cenové relaci. Výhodné polední
menu nabízí hotel denně, cukrařinu mají domácí, ke kávě jsem ochutnala
výborný domácí švestkový koláč. Přijďte se potěšit do půvabného místa,
kde můžeme přestat vnímat čas. Kdoví, jestli to bude vánoční jarmark
roku 2014. Třeba se podobný na nádvoří Šteklu odehrával i v dobách
dávno minulých.

Veselé Vánoce přejí všem děti
z Mateřské školky

Pokud budou chtít přijít maminky nebo babičky s dětmi, přijďte, prosím,
od 13,00 hod. Děti budou vyrábět řetěz na vánoční stromeček a za odměnu
dostanou malý dáreček.
P. S. Nezapomeňte tác, plech nebo krabičku na upečenou vánočku!!!
Na všechny se těší Hanka a Jirka Hanušovi a všichni zaměstnanci Hotelu Záviš.

To české dobré a domácí od Kozla

Na lepší časy se blýská v prodejně U Kozla. Nakoupit můžete nejen
masné výrobky a čerstvé i trvanlivé uzeniny z Masokombinátu Písek, ale
i regionální ovoce, zatím velmi dobrá jablka. Dodavatel zeleniny se právě
hledá, a prý se rozhodně brzy najde, se zárukou české kvality. A další
potraviny a produkty od zaručeně českých dodavatelů doplní nabídku
prodejny, včetně bezlepkových potravin a dia výrobků pro zákazníky
s event. dietními omezeními. Přeměna prodejny v obchod s větší nabídkou,
než jsme byli zvyklí, je dárek k letošnímu Ježíšku. Nabídka U Kozlů
tak zaplňuje mezeru v nabídce rychlého občerstvení, masa od slušného
dodavatele a regionálních produktů. Dočkali jsme se opět i vyhlášené
huspeniny a jiných masových pochoutek, které nám chutnaly. Něco
k snědku a oživení středu města je dobrá zpráva pro všechny hladové.

Dětská upřímnost

Nebyly by hezké Vánoce bez knihy pod stromečkem. Prodejna knih
a dekorací pro Váš útulný domov v Domě u Zlatého kohouta přeje všem
svým zákazníkům krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Jste upřímně zváni k předvánočním nákupům a jako příjemnou novinku
tady objevíte skvělé perníčky, švestičky i meruňky v koňaku. Nejlepší
kvalita zaručena! Ke knize, která pohladí duši, tak můžete přikoupit
i dáreček na pohlazení bříška.
Příjemné svátky přeje Olga Trčková a Kamila Hrouzová

■ Milý Bože, chtěl bych být učitel, abych mohl komandovat všechny
okolo. Vítek
■ Milý Bože, mohl bys mi říct, k čemu je dobrá rýma? Tvůj Luděk
■ Milý Bože, proč nikdy nejsi v televizi? Michal
■ Milý Bože, děda říká, že když byl malý, tak už jsi tady byl. Kolik je ti
vlastně let? Daniel
■ Milý pane Bože, děkuju ti, že jsi nám dal nebe a zvířata a moře. Děkuju
ti i za tvoje nová stvoření, jako jsou počítače. Co dalšího chystáš? Přeju
ti krásné Vánoce. Ludva
■ Milý Bože, ten džbán rozbil Míša a ne já. Tady to máš písemně. Hana
■ Pamatuješ jak nám odpadla škola, protože bylo moc sněhu? Nešlo by
to udělat znovu? Olga
■ Milý Bože, když necháváš umírat lidi a musíš pak dělat nové, proč si
raději nenecháš ty, co už jsi udělal? Libuše
■ Bože, každé Vánoce je u nás v kostele sbírka hraček. Moc se všichni
snažíme. Loni jsem tam dala svojí panenku. Letos to bude hodně
těžké. Budu muset dát Člověče nezlob se. Nerada Ti takové špatné
zprávy píšu. Stánička
■ Milý Bože. Jsem kluk. To je důležité, abys mě pochopil a mohl mi
pomoci. Moje kamarádka Fanynka je o rok starší než já. Myslíš, že je to
v pořádku? Její maminka neví, že spolu chodíme. Honzík
■ Milý Bože. Kdybychom měli kožichy jako zvířátka, nemuseli bychom
si oblíkat šaty. Neuvažoval jsi o tom někdy? Kačka
■ Milý Bože! Můj brácha je děsnej. Říká, že sem hloupej, protože sem
malej (je mi osum). Chtěl bych se tě zeptat, jestli jsi taky dělal hlouposti,
když jsi byl malej. Nějakou povodeň, vichřici, nebo si třeba úplně zničil
nějakou zemi? Chtěl bych, abys mi fakt odpověděl. Petřík

Vánočky 2014

Pozvánka

Pro školky jsou Mikuláš, Vánoce a Ježíšek samozřejmě krásným obdobím
roku. Ve všech odděleních školky na Hluboké jsou Ježíšek a Vánoce vidět
při výtvarné práci, slyšet v koledách, a voní tam po cukroví a perníku.
Děti ze školky na Masarykově ulici a v Zámostí dokonce každý rok
připravují osobní dárky i pro děti, které nemají takové štěstí, jako ony.
Vyberou některou ze svých hraček a pošlou ji je dětem ze Střediska
výchovné péče v Českých Budějovicích, zbude i pro Arpidu a Dětský
domov. Děti se tak naučí myslet i na radost ostatních, nejen na tu svoji
pod stromečkem.
Paní učitelky i ostatní zaměstnanci školky na Hluboké přejí všem rodičům
a dětem krásné Vánoce a dobrý nový rok.

Vánoce s knihou, perníčky
a švestkou (s rumem)

Rok se s rokem sešel a už se zase pomalu začínáme těšit na Ježíška.
Abychom si to těšení trochu zkrátili, nabízím vám, jako každý rok,
příjemné posezení v hotelu Záviš, a s ním spojené pečení vánoček. Už loni
jsme, pro velký zájem, pekli ve třech skupinách a stejné to bude i letos.
Takže:
Termín: 22. prosince. Čas: 13,00 15,00 17,00 hod.
Na pečení si s sebou nic nosit nemusíte, mandle na posypání zajistíme sami.
V době pečení si opět vyrobíme něco hezkého s Jarkou Běhounkovou.
Přineste si, prosím, jen nůžky na papír.
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Pěveckého sboru Základní školy »Slavíčci z Hluboké« na vánoční
koncert pro veřejnost.
Koncert se koná dne 18. 12. 2014 v 17 hod v aule ZŠ Hluboká.

PF 2014

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů
v novém roce 2014 připojuji poděkování za Vaši důvěru a těším se na
další úspěšnou spolupráci. Malíř – natěrač, Karel Hnilička, Hluboká
nad Vltavou – Zámostí, tel.: 604 823 505.
Hlubocký zpravodaj | prosinec 2014

Povídání se šťastnými ponožkami
Happy socks
Hlubocká jazyková škola Jazz-com s.r.o. se
neustále snaží přicházet s novými moderními
metodami výuky. Je první jazykovou školou
v České republice, která vyučuje cizí jazyky
v prostředí virtuálních světů. S Michaelou
Krausovou jsme si povídali o posledním
virtuálním nápadu – tentokrát pro malé děti.
Michaela je zodpovědná a důsledná máma,
obdivuji, že na svého syna dokázala
od útlého dětství mluvit německy, aby
si bilingvní výchovou jazyk přirozeně
osvojil. Němčinu zvládl. S nástupem do
školy přichází ke slovu i angličtina...
Angličtina je ve škole preferovaným
jazykem, je pro děti jednodušší. Nicméně
s její výukou se začíná až ve 3. třídě. Vyvstává
tedy otázka, co děti, které se naučí základy
angličtiny už ve školkách? Všem rodičům
dětí, které s nějakým jazykem začaly
v předškolním věku, říkám: Nepřestávejte
s výukou jakéhokoli cizího jazyka, byť jen
na rok, nebo dva. Jakmile přerušíte, budou
vaše děti příště zase začínat znovu. Proto
mě přemlouvaly ostatní maminky, abychom
»něco« s angličtinou pro děti připravili
i mimo školu.
Co jste tedy pro děti připravili?
Protože vím, jaký efekt má pouhá jedna
hodina školní angličtiny týdně, rozhodla
jsem se jinak: vlastně celý školní rok
13/14 jsme měli v každém měsíci pro naše
kurzisty jeden celý den angličtiny. Celý
den s angličtinou, většinou sobotu. Učit se
jazyk neznamená umět jednotlivá slovíčka,
ale umět mluvit a používat je v dialogu,
jinak vám zásoba spousty slovíček stejně
k ničemu není. Pokaždé se s dětmi probralo
jedno téma, jedna lekce, včetně opakování.
A na léto jsme připravili dva týdny
anglického prázdninového kempu, protože
děti přibývají. Předloni jsme ještě vystačili
s jedním týdnem. Dětský tábor proběhl
podle mých představ. Děti celý den žily
v angličtině, lektorka používala sendvičový
překlad, a děti se učily mluvit v praxi
denního života, získaly základní návyky
hovoru, říkaly si o vše v cizím jazyce.
Co všechno se dá během této doby naučit?
Během týdne soustředění zvládnou děti
to nejpodstatnější: pozdravit, představit
se, pojmenovat sebe, dění kolem, hovořit
o svých činnostech. Začali jsme číslovky,
hry spojené s písničkami, běhat, chodit,
www.hluboka.cz

skákat, tleskat. Zkrátka aktivity, které patří
k dětem – nehrajeme si na dospělý svět. Děti
dokážou samy říct při setkání s dětmi, co by
řekly i v češtině. Celý ten týden směřoval
k »besídce« pro rodiče – samy předváděly,
tancovaly, hrály, zpívaly asi tři písničky.
A jako poslední třešnička na dortu divadelní
kousek, kdy každé dítě mělo svou roli,
a muselo se zapojit předvedením své postavy
i slovem – a samozřejmě sledovat, co říkají
ostatní a správně navázat.
A k letošním Vánocům jste vymysleli další
»drobnost«, jak dětem přiblížit angličtinu.
Aby děti více přilnuly k angličtině, aby práce
s jazykem nebyla jednou za měsíc, nebo
na letním kempu, aby byla soustavnější –
připravili jsme minidialogy, trvající pár
minut. V počítači spolu s dítětem otevřete
kratičkou lekci na každý den a najdete tam
roztomilé postavičky. Jsou to ponožky,
domácí věc, každý je zná. Ty naše vedou
rozhovory na různá témata, aktuální v našich
kurzech i v praxi.
Jak to funguje?
Každý den pošleme rodičům jednu malou
lekcičku. Rodič s dítětem domluví na společné
chvilce, posadí se k počítači. Nejdříve se podívají
a poslechnou rozhovor, a pak zkusí mluvit
společně. Text je v bublinách u postaviček,
výslovnost naposloucháte. Jsou to tak kraťoučké
dialogy, že stačí pět minut, abyste se zapojili a
také si dialogy přeříkali. Postavičky mají svá
jména, mluví za sebe, ale dítě si tam pak může
dosadit své jméno a rozdělit si ostatní postavičky
s vlastní rodinou.
Co si od toho slibujete?
Pravidelnost a praxi – pokud si všichni denně
zvyknou na kratičkou lekci, nevypadnou
z tempa, budou s jazykem v denním kontaktu.
A to je důležité. První řadu programu jsme
postavili tak, že osloví malé děti od prvňáků
až po třeťáky. Nepochybuji, že dnešní dítě by
dokázalo počítač zapnout a pustit si lekci. Jde
spíš o tu každodenní důslednost, kterou by
měl projevit rodič, nebo starší sourozenec,
a vytrvat v tom, že denně třeba po večerníčku
si sedne s dítětem a lekci projdou a naučí se ji.
Stojí to za zkoušku. Že to funguje, to vím.

ROZHOVOR

Gerhard Vocilka, takže každá lekce
je kratičký film. Pustit si ho je možné
opakovaně. Zkoušíme první řadu, posíláme
ji rodičům našich malých studentů a čekáme
od nich nějaké reakce, abychom ještě náš
nápad vylepšili. Samozřejmě díly budou
přibývat, a počítáme s tím, že si při odběru
minikurzíčků na dálku poradí i neanglicky
mluvící rodič.
Informace najdou rodiče na našem webu
www.jazz-com.cz. První týden na vyzkoušení
bude k dispozici zdarma.
Máte něco takového pro dospělé?
Pro dospělé máme dvojjazyčné fráze,
které posíláme každý den na mobil. Frázi
si přeslabikujete a zkusíte ji použít v řeči.
A samozřejmě se k ní můžete kdykoli vrátit.
Denní kapka, která pomáhá. Ve své podstatě
jsme líní a málokdo je takový systematik,
aby si sám naplánoval denní opakování
jazyka tak, aby předsevzetí opravdu plnil.
Samozřejmě je dobré dělat jazyky rutinně,
ale není úplně jednoduché, vymyslet novou
rutinu. Takže radím si naplánovat, že až si
budete čistit zuby, řeknete si větičku na nový
den hezky u zrcadla. Třeba tak.
Opakování je matka moudrousti. Umět
jazyky je dnes prvořadá potřeba. Tak proč
nezačít co nejdřív, ve školce, ve škole,
doma – třeba u počítače s minutovou denní
dávkou – a s ponožkami, kterých je v každé
rodině dost. Ať už jsou v páru, nebo právě
ztracené...
Hello! Říkají mi Modrá Ponožka. A jak se
jmenuješ ty??
www.jazz-com.cz

Jak jste technicky zvládli přípravu lekce
pro počítač?
Postavičky a dialogy jsme vymysleli,
grafickou a technickou část zpracoval
strana 15

POZVÁNKY

Vás zve na tradi∏ní



„Advent, ∏tyři
∏ty i svíce a kouzelný duch Vánoc“
Vánoc“








ň
 







Předprodej
edprodej vstupenek v Alšově
Alšov jiho∏eské galerii




ZVONEČKY

»Andělské zvonění«

před hlubockým kostelem
14. prosince 2014 v 16:00 hod.
Předvánoční podvečer plný světel, hudby, pohody,
svařáku a jiných tradičních dobrot.
Přijďte si před kostel sv. Jana Nepomuckého
zapálit svíčku přání či vzpomínek
na tradičním adventním místě.
Zastavte se za námi na svítícím náměstí
pro předvánoční náladu.
Těší se na Vás CVČ Poškolák, ZUŠ Trhové Sviny
a třída paní učitelky Leony Netolické.
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VÁNOČNÍ VAŘENÍ

Sladké Vánoce podle Mirky Járové
Vím, že pečeme na Vánoce každý to své – rodinné – tradiční. Ale jsou mezi
námi menší a větší pečilky. Některé za léta dosáhly virtuozity, jiné si raději
nechají napéct od tchýně nebo maminky, jiné zas kamuflují nákupem od
odborníků, vydávajíc cukroví za vlastní, až je prozradí nálepka se jménem
výrobce a lhůtou spotřeby nalepená na lineckém kolečku. Některá z nás
miluje adventní čas a peče pravidelně po večerech, jiná to třeba s dcerou
»strhne« za jeden víkend. Někdo se snaží péct zdravě a inovačně, a pak
žárlí, když se manžel u sousedky cpe tím nezdravým, až se mu z uší práší
moučkový cukr.
Od osvědčené kuchařky Mirky Járové jsme získali recepty, které
nezklamou ani nejnáročnější hospodyňky – a ozdobí každý slavnostní
stůl.
Tak rozklepněte vajíčko, otevřete láhev rumu, poprašte se hladkou
moukou a hurá na to!

Přezky
Moje babička dělávala výborné Přezky z Vídně, které jsem jako holka
milovala. Velký problém byl tehdy sehnat jedlý papír. Když se podařilo
propašovat ho od tetiček z Vídně – mohly se upéct:
25 dkg mletých oříšků,
3 hrsti kokosové moučky (babička mě učila vařit a péct na hrstičky),
3 hrsti piškotových drobečků,
40 dkg cukru krupice,
1 vanilkový cukr,
7 bílků – sníh,
jedlý papír.
Zpracujeme těsto – vyválíme – potáhneme jedlým papírem – nakrájíme proužky asi 1 cm
široké a 10 cm dlouhé – pečeme na srnčím hřbetě – aby se udělaly ty správné PŘEZKY!

Chlupaté trubičky
40 dkg hl. mouky
30 dkg másla
4 žloutky
1 lžíce bílého vína
1 lžíce práškového cukru
Těsto vyválet – vykrájet obdélníčky – nanést na trubičky – hořejšek
trubičky potřít rozšlehaným vajíčkem a posypat strouhanými oříšky –
upečeme.
Plníme krémem – 1/8 l mléka, 2 žloutky, 10 dkg cukru, 3 lžíce kakaa,
2 lžíce hladké mouky – ušlehat v páře – do vychladlého přidat 20 dkg
másla

Oříško – čokoládové pečivo
1 vejce
140 cukru krupice
140 g másla
140 g mletých vlašských ořechů
250 g hladké mouky
50 g strouhané čokolády na vaření
Vykrájet jakékoli tvary – pomašlovat vejcem, zdobit ořechem
(mandlí)
Nebo – spojím jakoukoli nádivkou (ořechovou, máslovou) poliji
čokoládou + ozdoba – ořech... cokoli.

Čokoládové košíčky
230 g hl. mouky
140 g másla
70 g cukru
50 g mletých oříšků
30 g čokolády
Ve formičkách upečeme košíčky – potřeme je pikantní zavařeninou
– nejlépe rybízovou – a naplníme náplní
Náplň – 250 g másla utřeme se 100 g cukru, přidáme 100 g
strouhané čokolády + rum (nešetřím). Košíčky polijeme
čokoládovou polevou – zdobíme oříškem, mandlí... marcipánovými
kytičkami a podobně.
www.hluboka.cz
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Oříškové pusinky

Rumové půlměsíčky

...se pečou v naší rodině několik generací. Když jsem byla holka – bez
pusinek by pro mě Vánoce nebyly opravdové Vánoce... a moji kluci jsou
na tom stejně!

6 žloutků,
18 dkg cukru,
na špičku nože skořice

25 dkg lískových oříšků,
50 dkg cukru krupice,
7 bílků.

utřeme, střídavě přidáváme – z 6 bílků sníh, 14 dkg strouhanky, 14 dkg
strouhaných ořechů, 2 nastrouhané čokolády na vaření. Těsto vlijeme na
dobře vymazaný a moukou vysypaný plech a upečeme v hodně vyhřáté
troubě. Upečené polijeme rumovou polevou. Vykrajujeme rohlíčky.

Oříšky, cukr a bílky prohřejte (nevařit!) V kastrolu na plotně, do teplé
kaše přidáme 10 dkg pol. mouky. Necháme trochu vychladnout –
tvarujeme kuličky, do každé píchneme lískový oříšek, upečeme v mírně
vyhřáté troubě.

PF 2015

Poleva: 40 dkg cukru utřeme s 6 lžícemi rumu a 3 lžícemi horké vody

Knížecí paštiky pro sváteční dny
A zůstaneme u svátečních delikates. Když se může v podzámčí péct dobré
cukroví, jak to asi vonělo ze zámecké knížecí kuchyně? Nepochybujeme,
že moc dobře. Díky tomu, že nám na zámku Hluboká bylo dovoleno
nahlédnout do oblíbené kuchařky s recepty, které se pro knížecí rodinu
tehdy chystaly, přinášíme je i vám. Proč byste je nemohli vyzkoušet?
Možná jen s tím sháněním (a placením) pravých lanýžů bude trochu
problém.

Paštika z husích jater

S husích jater stáhni kůžičku, kraje odřízni a prolisuj. Prostředky
jater nakrájej na úhledné obdélné řízky, osol je, opepři a protáhni
lanýži. Odřezky též prolisuj a tuto kaši osol. Vylož kamennou
nádobu slaninou na jemné lístky sekanou, dej vrstvu prolisovaných
jater, na ně vrstvu krájených a opakuj, až všechno spotřebuješ. Vrch
pokryj slaninou, obvaž nádobu pergamenovým papírem a nech
1 – 1,5 hodiny v páře vařiti. Hrnek se přikryje poklicí.

Paštika z telecích jater

Paštika z uzených jazýčků

Dva uzené jazýčky na měkko uvařené a oloupané se prolisují. Udělá
se jíška máslová, do vychladlé vmíchají se čtyři syrové žloutky,
prolisované jazýčky a půl litru aspiku, přidá se trochu pepře a soli
a vpraví se to do věncové formy, která vyloží se lanýži.
(zachován původní pravopis originálu)

Kosmetický salon Šárka přeje krásné Vánoce.
Pro všední i sváteční chvíle nabízí kosmetické,
masážní,vizážistické služby - líčení na
maturitní plesy, svatební líčení.
Poskytuji zakoupení dárkových poukázek.
Kosmetický salon Šárka
Smetanova 643, Tel.777 606 952, www.salon-sarka.cz
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HRÁTKY S BATOLÁTKY
Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou pravidelně pořádá
HRÁTKY S BATOLÁTKY (věk do 3 let), které se konají každý
čtvrtek od 9:30 do 11:30 hodin v klubovně MC (zadní vchod
Sokolovny) Hrátky začínáme organizovaným programem
(cvičení, tvoření, apod.), po kterém následuje volné hraní.
Přijďte se na nás podívat a vyzkoušet, rádi Vás uvidíme.
Pro další informace využijte e-mail: mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz, tel: 725 240 219

Hlubocký zpravodaj | prosinec 2014

Foto: Rodinný archiv

Foto: Archiv Mirky a Zdeňka Járových

Rozkrájej na kostky kousky slaniny, cibuli a telecí játra a nech vše
dohromady dusit;přidej kousek čerstvé nebo zbylé pečeně. Utluč
vše v hmoždíři, sítem prolisuj, přidej 4 celá vejce, osol to, přimis
trochu anglické papriky a několik na nudličky nakrájených lanýžův.
Utři všechno dobře a dej do malé nákypové, máslem vymazané
a houskou vysypané formy. Nech paštiku 3/4 hodiny v páře vařit.
Vychladlou vyklop, rozkrájej a okrášli ji na míse aspikem.

ÚSPĚCH

Gratulujeme!
Strážník Městské Policie Pavel Brožek se úspěšně zúčastnil Mistrovství
Světa v naturální kulturistice v Kanadě v městě Torontu. I když se účastnil
jako jeden z věkově nejstarších závodníků, svedl úspěšně těžké boje s až
o 20 let mladšími účastníky soutěže, kteří na místo dění přijeli z celého
světa! Dosáhl historického úspěchu ve federaci UFE, což je nejprestižnější
federace v naturální kulturistice na světě. Byl první z evropských
závodníků a celkově 5. nejlepší kulturista světa v kategorii Elite, kde
závodili sportovci bez rozdílu věku, váhy i výšky. Zkrátka to nejlepší, co
současná kulturistika v Naturální kulturistice má. Motivace dle jeho slov
na příští rok je jasná: Být v Top 3 a tím získat Profi kartu, opět v Torontu!

NAPSALI JSTE NÁM

Doba »hovězí«, a podobných
výrazů
Víme, že v historii naší zeměkoule, od jejího vzniku, se střídaly doby
ohromných změn, na jejichž konci se objevil homo sapiens, člověk
vyspělý /?/, rozumný /?/. Ale při poslechu současné, prý »lidové
mluvy«, zjišťuji, že jsme zůstali trčet v době »hovězí!«. Uvědomuji
si, že »sprostomluva« provádí člověka odedávna, ale slyším-li dnes
hovory mnohých našich lidí ve vzájemném styku, »trhá mi to uši!«
Řekněte, je to normální, když jsem obklopen hovězími výrazy
typu »ty vole, krávo,« proložené názvy pohlavních orgánů, hodně
vzdálených medicínským termínům? Bohužel, tyto rozhovory vede
nejen mládež, ale leckdy i muži šedivých vlasů. Naši jazykovědci
by měli zjistit, proč nás zasáhla taková, českému jazyku nedůstojná,
epidemie! Nevěřím, že je to záležitost přechodná. Už malé děti si
fixují do paměti tyto odposlouchané hrůzy. Smutné je, že takto
mluvící lidé si vůbec nechutné výrazivo neuvědomují, je pro ně
normálním doplňkem hovoru.
Některý z »volů« mi namítne – tak to neposlouchej! Ale jak to
udělat, když kamarád v hospodě, při vyprávění, mně za každým
slovem poctí slovem »vole!« Snad je to jeho zvyklost, ukazující
příslušnost k mladé »hovězí« vrstvě. Stydím se za tyto lidi, omezuji
s nimi rozhovor, protože jsem člověkem! A oni? Pokud si svůj
živočišný druh neuvědomují, ať se zamyslí!
P. S. I pan prezident Miloš Zeman, v listopadových Hovorech
z Lán, dal svojí vulgaritou naší krásné mateřštině políček!
(Jméno autora je redakci známo)

Výdej povolenek ČRS MO Hluboká nad Vltavou v roce 2015
Mánesova 829 Hluboká n. Vlt - kancelář MO
Měsíc

Datum
10
17

Den
Středa
Středa

22
30
2
6
10

Pondělí
Úterý
Pátek
Úterý
Sobota

15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 18
8 - 11

12
14
16
21,28
4,11, 18, 25
4, 11, 18, 25
1 ,8, 15, 22, 29
6, 13, 20
3, 10

Pondělí
Středa
Pátek
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa

15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 17
16 - 17
16 - 17

Foto: Archiv sportovce

Prosinec
2014

Leden
2015

Zubní ordinace
V prostorách bývalé zubní ordinace MUDr. Karla Kühnela ve
zdravotním středisku Hluboká nad Vltavou připravujeme k otevření
dvě nové moderní zubní ordinace. Vzhledem k nutným úpravám
interiéru a vybavení je plánováno otevření 2. 1. 2015. Již nyní se můžete
objednávat na tel. čísle 733 591 638.
MDDr. Vladimír Veverka a MDDr. Eva Kubečková

Únor 2015
Březen 2015
Duben 2015
Květen 2015
Červen 2015
Červenec
Srpen
Září, Říjen

Výdejní doba
15 - 18
15 - 18

Kdykoliv, po telefonické, nebo osobní domluvě na adrese:
Peprný Vladimír B. Němcové 638 Hluboká n/Vlt., nebo telefonu
Mob. 606 410 299
Email: peprny.v@seznam.cz

NEZAPOMEŇTE !

Pozvánka na členskou schůzi
- Členská schůze 28.2.2015 v 9.45 hod v restauraci " U Švejka "- Hluboká n.Vlt.- náměstí
- Odevzdat správně vyplněné úlovkové listy do 15.1.2015 kancelář MO Mánesova 829, nebo poštou!
- Známky dospělí - 400, 16 - 18 let - 200, děti - 100
Zaplatit do konce ÚNORA 2015 !!
- Poplatky za brigády: 16-18 let 300 Kč, 18 - 63 let 600 Kč,

Výročí měsíce
■ 6. 12. před 240 lety byl schválen první školní řád, který zavedl
povinnou školní docházku v českých a rakouských zemích pro děti od
šesti do dvanácti let
■ 17. 12. 1914 – před sto lety se narodil Alfréd Radok, český režisér
a zakladatel Laterny magiky
■ 27. 12. 1864 – před 150 lety se narodil Zikmund Winter, český spisovatel

www.hluboka.cz

64 - 65 let 300 Kč, 66 let a více 0 Kč

- Částečný invalidní důchod 1. a 2. stupně 300 Kč, plný inval. důchod (ZTP-P) 3. st. 0 Kč
Výše uvedené poplatky platí i pro ženy!
- Špatně vyplněné úlovkové listy doručené poštou, nebo osobně přes pošt. schránkou MO, budou považovány
za neodevzdané !!!
ROK 2015

Ceny základních
povolenek

Roční územní
Roční
CS roční. povol.

Povolenka

Dospělí ZTP- P

ZTP

Mladiství 16-18

Děti do 15 let

MP

1400

400

1400

750

400

2 pruty

P

1500

400

x

850

400

2 pruty

MP

2100

x

1400

1400

700

2 pruty
Výbor ZO Hluboká nad Vltavou
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Foto: Archiv oddílu

Veselé Vánoce přejí Princezny

Nový školní rok nám začal letos opravdu vydařeně. Přišly mezi nás nové tváře
a naše řady se rozrostly. Díky tomu jsme rozšířily věkové kategorie a děti se
přesouvaly do nových skupin. Díky tomu vznikly opravdu šikovné týmy, které
velice svědomitě pracují.

zkušenosti a zážitky. Nejmladší
děti si pak užily za odměnu
zábavu ve Funpark Panda.
Po soutěži jsme začaly hned
pracovat na nových choreografiích.
Připravujeme jako každoročně
světelnou show a naši Hakaboys
také připravují překvapení na Vánoční besídku.
Jako tradičně jsme se zapojili do Adventního trhu, který se koná každoročně
o adventnu v Knížecím dvoře. Po loňském úspěchu palačinek s nutelou jsme
se rozhodly to letos zopakovat. Náš krámek láká vůní palačinek a domácí
marmeládou.
Pokud byste se chtěli mezi vánočním shonem pozastavit a strávit s námi pár
chvil, zajděte za námi na Vánoční besídku v pátek 19. 12. 2014 od 18h v KD
Zliv. Uvidíte, co nového se děti i dospělí naučili. Na všechny naše přátele se
moc těšíme.
Za všechny mažoretky přeji všem krásné a pohodové Vánoce a těšíme se
na shledávání.
Tereza Kadlecová

Zimní stadion
– zahájení provozu od 1. 12. 2014
pá 5. 12. 2014 17.00 18.45
so 6. 12. 2014 15.30 16.45
ne 7. 12. 2014 14.00 15.45
pá 12. 12. 2014 17.00 18.00
(vstupné 20, Kč)
so 13. 12. 2014 15.30 16.45
ne 14. 12. 2014 14.00 15.45

V tomto novém složení jsme na konci října vyrazily na soutěž do Lanškrouna.
Již popáté zde naše mažoretky bojovaly proti velké konkurenci. Některé skupiny
oprášily své choreografie z jara, do kterých jsme přidaly nové členky. Skupina
Miniprincezniček trénovala úplně novou sestavu Četník ze Saint Tropez.
V Lanškrouně jsme jako tradičně obsadily všechny věkové kategorie. V kategorii
Děti (věkový průměr do 8 let) soutěžily Pidiprincezničky a Miniprincezničky.
V této kategorii bylo celkem osm choreografií. Pidiprincezničky byly se svým
věkovým průměrem 5,1 roku nejmladší, ostatní děti byly proti nim opravdu
o hodně větší. I přesto obsadily Pidiprincezničky krásné 4. místo o pouhých pár
bodíků. Nechaly za sebou opravdu profi týmy. Měla jsem z dětí velkou radost.
Miniprincezničky v této kategorii získaly krásnou stříbrnou medaili. S jejich
sestavou Četník sklidily opravdu velký úspěch. Choreografie byla originální
a děti ji opravdu skvěle zacvičily.
V kategorii Kadet (věkový průměr do 11 let) startovaly Princezničky,
starší děti, které vznikly z původních Miniprincezniček. Na soutěži měly
premiéru v krásných nových kostýmech. Soutěžilo proti nám 9 dalších
týmů. Konkurence byla velká, a i když naše mažoretky sestavu opravdu
vystřihly, na medaili to bohužel nestačilo. Porota náš výkon neocenila, ale
já byla na děti moc pyšná.
V další kategorii Junior startovaly Princezny se sestavou Whitney.
Sestavu jsme pilně připravovaly, ale na konkurenci jsme bohužel nestačily.
Výkony byly opravdu velmi vyrovnané.
Andílci soutěžili v poslední kategorii Senior. Také měli svou premiéru
v krásných nových kostýmech. Proti mladým slečnám s věkem 15 let se
špatně soutěží, ale naši Andílci to vždy pořádně rozjedou a strhnou celý
sál. Sklidili velký potlesk. To byla větší odměna, než medaile, kterou jsme
tentokrát nezískaly.
I když jsme z Lanškrouna jeli jen s jednou medailí, odvážely jme si nové
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pá 19. 12. 2014 17.00 18.00
(vstupné 20, Kč)
so 20. 12. 2014 15.30 16.45
ne 21. 12. 2014 14.00 15.45
pá 26. 12. 2014 17.00 18.45
so 27. 12. 2014 15.30 16.45
ne 28. 12. 2014 14.00 15.45

Veřejné bruslení – prosinec 2014
Veřejné bruslení: vstupné: 30, Kč za bruslící osobu

Hokejové zápasy:
Krajská liga mužů

ne 7. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Strakonice od 17.00
pá 12. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Vimperk od 19.00
ne 14. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Slavoj Český Krumlov od 17.00
pá 19. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights OLH Spartak Soběslav od 19.00
ne 21. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC David servis České
Budějovice od 17.00

Liga mladších žáků 2003, 2004

so 6. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights DDM Rokycany od 11.00
ne 7. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Motor ČB od 11.00
so 13. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Strakonice II od 11.00
so 20. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Strakonice I od 11.00
ne 21. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Slavoj Český Krumlov od
11.00
út 23. 12. 2014 TJ Hluboká n/Vlt Knights HC Milevsko 2010 od 11.00
út 30. 12. 2014 Exhibiční zápas kanadského týmu Whitby Wildcats
s hlubockým výběrem staršího dorostu od 18.00 hodin.
Vstupné na hokejové zápasy: 30, Kč/osobu (děti do 6 let zdarma)
Kontakt:
HC Hluboká n./Vlt. KNIGHTS
Petr Bělohlav, 774 410 018
info@hchluboka.cz, www.hchluboka.cz
Hlubocký zpravodaj | prosinec 2014
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Golf
Poslední turnaj letošní sezóny

Foto: Archiv klubu

– v Golf Resortu Hluboká se nesl v duchu Francie
Beaujolais Golf Open, který se konal 23. 11. 2014,
odstartoval v 11:30 canonem. Přestože teploměr ukazoval
kolem 5 °C, všichni hráči se vrhli na hřiště s nadšením. Po celou dobu
turnaje byli pravidelně občerstvováni hosteskou, která jim nabízela – jak
jinak než mladé francouzské víno Beaujolais Noveau. První golfisté se
vrátili už v půl čtvrté, a i ti poslední to stihli do tmy. Pro vyhladovělé
a vyčerpané hráče bylo připraveno speciální francouzské menu, které
přichystala golfová restaurace.
Vyhlášení proběhlo v prostorách klubovny.

V kategorii 20,1 – 54 se umístili: na 3. místě – Altman Petr (35 b.), na 2.
místě – Melíšek Ivo (36 b.), na 1. místě – Šnorek Milan (37 b.)
V kategorii 0 – 20 se umístili: na 3. místě – Fiala Kamil (33 b.), na 2.
místě – Šebesta Ivo (36 b.), na 1. místě – Šanda Josef (38 b.)
Cena za nejdelší odpal patří panu Ivo Melíškovi. A nejblíže jamce byl
pan Kamil Fiala. Absolutním vítězem turnaje se stal pan Josef Šanda
s celkovým součtem 58 netto a brutto bodů.
Výhercům blahopřejeme a těšíme se na Vás při dalších golfových
turnajích opět v sezóně 2015. Nejbližším setkáním bude již tradiční
Novoroční odpal.

POHLED NA
KATEGORII U10
V SEZÓNĚ 2014
Když jsem v září 2013 přebíral U10, nepředpokládal jsem, že by tým byl
tak dobrý jako předešlé dva ročníky (v letech 2013 a 2012). Věřil jsem,
že se můžeme pohybovat na hraně osmého místa v republice. Za rok
skutečnost předčila očekávání. Na obou nejdůležitějších turnajích sezóny
se U10 zařadili mezi nejlepší a dosáhly výrazného úspěchu v podobě 3.
místa na Zlatém Superpoháru. Že to nebyla náhoda potvrdily 4. místem
na MČR v coachballu v Praze. Jak se to stalo? Myslím, že podstatné byly
tyto aspekty:
Tým
Před rokem se tým sestával jen z 11 hráčů. Daly se očekávat starosti se
složením družstva v případě zranění a nemocí. Všichni hráči byli pracovití,
ale bylo jich málo. Během listopadu a prosince postupně přicházely nové
děti z kroužků a s nimi i obětaví rodiče, kteří nadstandardně pomáhali
během tréninků. Vzpomínám si, jak jsem na konci zimního období
požádal o pomoc na venkovních trénincích rodiče a už na prvním tréninku
na hřišti bylo k dispozici 5 6 rodičů ochotných zapojit se. Takovou odezvu
jsem nečekal a ani nebylo možné všechny účinně zaměstnat. V ten čas
rodiče velmi pomohli a i v dalším období jsme na 90% tréninků měli
možnosti se věnovat cca 20 dětem různé úrovně, jak ve skupinkách,
tak i individuálně. Stálicemi byli Maruška a Jirka Černí, Standa Hošna
a Honza Špilauer. Potřebnou odbornost během celého období poskytovali
mladí hráči, zejména Tomáš, Smety, Filip, Junior, Kačka, Lucka. V závěru
období přijala odpovědnost za vznikající podkategorii U8 Lenka Tóthová
a zamířil mezi nás také baseballista z počátků klubu Martin Štěrba.
www.hluboka.cz

Zpět k dětem. Nynější kádr U10+U8 tvoří 21 pravidelně trénujících
hráčů. Všichni mají dostatek píle a podpory od rodičů. Na 3 turnajích
jsme dokonce mohli postavit dva týmy. Od zimy 2014/15 budeme
trénovat ve dvou skupinách. U11 má opravdu silné jádro a je již stabilní.
U9 je stále ve fázi vzniku, stále nedostatek hráčů. Ale snažíme se pracovat
na doplnění. Současné U9 mají hodně talentu a v případě, že vytvoří
konsolidovaný tým, budeme mít další nadějnou kategorii.
Pracovitost
Herní posun dětí je podložen obrovskou pracovitostí (3 tréninky
týdně během venkovní sezóny), pravidelností docházky a samozřejmě
i poctivým přístupem, jak hráčů, tak i koučů. Baseball se nedá hrát na
úrovni bez správné techniky chytání, házení a pálení. Hlavně v prvních
dvou činnostech jsme udělali velký kus práce. Každý trénink byl dopředu
připraven a děti trénovaly v tempu.
Program zápasů byl nabitý. Nejzkušenější hráči odehráli mezi 60 80
zápasy včetně zimních turnajů. Nováčci kolem 30 40 utkání. Dostatečné
penzum, aby se hráči vyhráli, získali jistotu a sehráli se v obraně. Celkem
jsme startovali na 18 turnajích (buď s výběrovým týmem či týmem
nováčků), z toho 13 bylo mimo jižní Čechy. Nejčastější destinace:
Hrotovice, Třebíč, Praha, Sp.Poříčí. Opět díky úžasné podpoře rodičů.
Zlom
V zimní přípravě 2013/14 U10 nevypadaly na to, že by mohly ohrozit
Draky, Třebíč nebo Eagles. Během seriálu turnajů Winterleague jsme
s nimi pravidelně jednoznačně prohrávali. Herně jsme na ně nestačili.
Velkou slabinou byla obrana, složitější souhry, zadní pole.
Kde nastal zlom? Podle mě to byl měsíc květen. Nejnáročnější, hrálo se
téměř každý víkend. 3. 5. druhá liga t ballu zkouška odolnosti v mizerném
počasí, 10. 5. Hry přátelství za účasti Draků, Třebíče, západních Čech
a Vídně, 17. 5. vítězný Stříbrný Superpohár a konečně 1. 6. suverénní
jízda domácím turnajem pražského přeboru. Hrálo se často, ale hlavně
na Hluboké. V tomto období jsme vyhráli dva turnaje a na dvou skončili
druzí. Děti získaly sebevědomí, sehrály se. Nemusely moc cestovat. Užily
si hru před vlastními fanoušky. Markantně vzrostl výkon zadního pole
také díky obětavým zákrokům Vikyho Sedláčka. Viky dodal týmu odvahu.
Tým si sedl. Byl rozjetý. Fungovala chemie mezi hráči. Na Superpoháru
jsme pak v nejdůležitějších zápasech hráli výborně a korunovali to
výhrou nad Draky. Jedinečný úspěch, bronz ze Superpoháru. V září jsme
také třikrát předvedli hru par excellence, bohužel jen jednou na MČR
proti Eagles. Víme, jak chutná vítězství proti každému týmu ze špičky
(Draky, Eagles, Třebíč, Techniku, Hrochy, Pipas, Tempo). Stejně tak jsme
s každým z nich i prohráli. Coachball v roce 2014 neměl jasného favorita
a byl nevyzpytatelný.
Hráči
Čím déle tým trénuji, tím víc si víc vážím, jaké se v něm sešly typy. Není
tam nikdo, kdo by machroval. Ani mezi rodiči zatím není nikdo, kdo by na
děti, ať už jsou na své baseballové cestě jakkoli daleko, koukal skrz prsty.
Naopak mezi hráči se postupně zjevuje čím dál tím víc tzv. zápasových
hráčů. Těch, kteří v zápase dokáží prodat, co umí, hecnou se a zabojují.
Jsou průbojní. A když je to potřeba, začnou hrát tento kolektivní sport
individuálně a vezmou na sobě odpovědnost. I v těžkých situacích se baví
hrou. Na druhé straně máme i typy, které nezvládnou dílčí neúspěch a pak
jdou během turnaje herně dolů. Je to dáno hlavně přemotivovaností. Tam
musíme zapracovat na psychice a odolnosti. Na zdůraznění radosti ze hry.
Zejména nové děti přicházející z kroužků přinesly ohromnou zarputilost
a poctivost do tréninku. Herně je posouvá dál a druhá sezóna pro ně už
bude snažší.
Závěr
Čeká nás zimní příprava. U U11 přechod na baseball s nadhozem.
U U9 osamostatnění se a orientace na coachball. Za sebe říkám, že se
moc těším. V současné době jsem moc spokojený se složením týmu
a s dospělými, kteří kolem něho jsou. Rozhodně tato etapa patří v mé
dosavadní trenérské praxi k těm nejlepším.
Radek Drmota
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SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SEZÓNY 2014

První listopadová sobota je již tradičně věnována slavnostnímu
zakončení sezóny. A jak říká přísloví »Nejdřív práce, potom zábava«,
den začal společnou brigádou. Hřiště je třeba připravit na zimu, shrabat
všechno listí, uklidit lavičky, mety a další tréninkové pomůcky. Naštěstí
brigádníků bylo dost a tak vše bylo rychle hotovo. Následovala příjemnější
a velice zábavná část dne a to turnaj v oblíbené pálkovací hře Slowpitch.
Zahrály si děti, rodiče i trenéři. Nejdůležitější částí dne, a mnohými
i velmi očekávanou, bylo vyhlášení nejlepších hráčů sezóny 2014. Ceny
rozdávali trenéři jednotlivých kategorií s předsedou klubu Davidem
Šťastným. Všem hráčům děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat
našim reprezentantům za jejich skvěle odvedenou práci na letošních
ME. V kategorii starších žáků U12 to byli Matěj Vlach, Erik Šutera
a Petr Vojta. V kategorii MUŽI do 21 let nás reprezentovali David Lukáš
a Martin Mužík. Martin byl nominován i na MS do 21 let v Tchaj wanu.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny hráče, rodiče a přátele klubu na
dvě kulturní akce pořádané naším klubem. První akcí je Vánoční večírek,
který se bude konat 22. 12. 2014 v areálu od 17 hodin. Druhou akcí je
již 12. výroční ples Baseballového & Softballového klubu, který se letos
uskuteční 24. 1. 2015 v Parkhotelu Hluboká od 20 hodin. Podrobnější
informace k oběma akcím naleznete na webových stránkách a facebooku.
Přejeme Vám klidný zbytek roku a mnoho sil do roku nadcházejícího.
Nejlepší hráči sezóny 2014:
Kategorie U8 + U10
NEJLEPŠÍ HRÁČ U10 2014 Michal Malát
NEJLEPŠÍ ZLEPŠENÍ 2014 Viktor Sedláček
NEJPRACOVITĚJŠÍ HRÁČ 2014 Veronika Fuková
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ U8 2014 Jiří Kozel
OBJEV ROKU 2014 Lukáš Blažek
NOVÁČEK ROKU 2014 Ondřej Humpolec
TÝMOVÝ HRÁČ ROKU 2014 Josef Kovanda
TÝMOVÁ HRÁČKA ROKU 2014 Sára Černá
Kategorie U12
NEJLEPŠÍ NOVÁČEK 2014 Petr Klimeš
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 2014 Matěj Vlach
NEJLEPŠÍ PÁLKAŘ 2014 Petr Vojta
NEJLEPŠÍ NADHAZOVAČ 2014 Martin Jiránek
NEJLEPŠÍ NADHAZOVAČ 2014 Vojtěch Černý
NEJLEPŠÍ ZLEPŠENÍ 2014 Václav Kouba
Kategorie U14
NEJPRACOVITĚJŠÍ HRÁČ 2014 Matěj Kuchejda
NEJLEPŠÍ NADHAZOVAČ 2014 Vojtěch Vlach
NEJLEPŠÍ PÁLKAŘ 2014 Kateřina Fuková
Kategorie U16
NEJLEPŠÍ PÁLKAŘ 2014 Tomáš Drda
NEJLEPŠÍ NADHAZOVAČ 2014 Jiří Mlsek
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 2014 Filip Hošna
NEJLEPŠÍ NOVÁČEK 2014 Václav Soukup
MUŽI
PÁLKAŘ ROKU 2014 Martin Mužík
PÓLAŘ ROKU 2014 Vasil Zhupanin
NOVÁČEK ROKU 2014 Matěj Dvořák
OBJEV ROKU 2014 Stanislav Hejný

TRENÉRSKÁ KLINIKA EBCA

Po dvou letech se do Prahy vrátila vyhlášená trenérská klinika EBCA
(Asociace evropských koučů baseballu). Spektrum přednášejících bylo
i tentokrát interesantní. Od odborníků na samotnou hru z klubu Major
League Baseball a amerických univerzit, přes mentálního kouče, po
trenéry z německé a italské baseballové akademie. Lektoři přednášeli
v angličtině.
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Pole 40 účastníků z třetiny tvořili zahraniční trenéři (Francouzi,
Němci, Rakušané, Italové), z větší části přirozeně domácí koučové
(trenéři všech reprezentací, koučové brněnských, pražských klubů,
pánové z Třebíče, Blanska). Zastoupení měl i náš klub: Ondra
Konvalinka, Martin Vlach a Radek Drmota.
Samozřejmě některé prezentované informace, zásady, postupy
pocházely z prostředí amerického či vrcholného mezinárodního
baseballu. Pozorný posluchač se i tak dozvěděl mnoho metod,
cvičení, informací k technice dovedností, jak vylepšit trénování
ve svém klubu. Přístup ostřílených koučů, kteří se dostali do
MLB, vyhráli s týmem univerzitní tituly či s úspěchem pracují
v tréninkových centrech (akademie) minimálně poskytl sebereflexi,
vedl k zamyšlení, inspiraci či ujištění, že něco konkrétního děláme
správně. Baseball se vyvíjí a je třeba být otevřený. Učit se. Získat
zpětnou vazbu. Občerstvit se. Jinak hrozí stereotyp.
Slušná účast zejména mladých českých trenérů, bývalých či stále
ještě současných hráčů, je pozitivní pro vývoj českého baseballu.
Dá se očekávat, že mládež a děti budou mít nejen kvalitní hřiště,
ale i dobré vedení. Stále platí, že učíme děti nejen sport, ale i určité
morální návyky a spolupráci v týmu. Pro Hlubokou i jihozápadní
Čechy, je důležité, že jsme byli u toho. V sobotu večer jsme také
s pražskými trenéry řešili způsob, jak zapojit naše kategorie opět do
jejich soutěží.
Našemu klubu děkujeme za finanční podporu (zaplacený
účastnický poplatek + příspěvek na ubytování a cestu).
Seznam lektorů a jejich témat:
John Vodenlich NCAA D3 Champion, pálka, metody k dosažení cíle
Tim Leiper Toronto Blue Jays, běh po metách, kouč na metách,
infield, double play
Brian Cain Brian Cain Peak Performance, mentální koučink
Dr Daniel Laby Sport Vision Specialist
Jeff Krushell MLB International, rozvoj hráčů od dětí po mládež
Martin Brunner Regensburg Baseball Academy, nadhoz
Bill Holmberg Team Italy, nadhoz, prevence zranění ruky

PRVNÍ TURNAJ V HLUBOCKÉ ZŠ

Ve srovnání s loňskou zimní přípravou jsme se letos rozhodli
zmenšit počet zimních baseballových výjezdů na turnaje. Tato
změna se týká zejména listopadu a prosince, kdy se soustředíme více
na trénink než na hru. Od ledna budeme na turnaje jezdit častěji,
nejlépe v režimu jeden měsíc – jeden turnaj.
Turnaj v Zetku jsme z těchto důvodů vynechali. I tak, ale kategorie
U11 a U9 v listopadu bez zápasů nezůstaly. Naskytla se vítaná
příležitost pronájmu velké tělocvičny na ZŠ Hluboká. Tam se zatím
žádný turnaj nikdy nekonal, a tak si této možnosti nesmírně vážíme.
V sobotu 15. 11. se na ZŠ utkala dvě družstva složená z našich
U11 proti dívkám ze softballového kroužku na Hluboké, který vede
Lenka Dvořáková. Pro softballistky to byly premiérové zápasy po
dvou měsících tréninku. Hrálo se formou coachballu se zeleným
pěnovým míčem. Všechna utkání měla spád a vyrovnaný průběh.
V průměru o 2 3 roky starší softballistky byly pro U11 dobrým
sparingpartnerem a i díky posílám Kačce Fukové a Káje Dvořákové
měly v zápasech trochu navrch.
Po dvanácté hodině využili velkého prostoru k tréninku U9.
Jejich příprava zahrnovala také vzájemný zápas formou nadhozu
z tossu. Celý pět hodin trvající program se vyvedl a jistě využijeme
i možnosti dalších termínů, které dostaneme v zimě nabídnuty. Na
organizaci se podíleli Lenka Dvořáková, Honza Špilauer, Tomáš
Drda, Vašek Punda a Filip Hošna. Patří jim poděkování.
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KULTURNÍ PŘEHLED

Kulturní centrum
PANORAMA
Od 24. 12. 2014 do 31. 12. 2014 – dovolená –
zavřeno!!!
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu před začátkem představení.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozději 30 minut před začátkem představení,
poté budou uvolněny k prodeji!

Biograf

■ čtvrtek 4. prosince – Zmizelá. USA 2014.
Mysteriózní/ drama. Kdo stojí za zmizením
Amy? Její manžel nebo někdo jiný...? Hrají: Ben
Affleck, Rosamund Pike, Casey Wilson, Kim
Dickens, Tyler Perry ad. Režie: David Fincher.
19.00 hod. Přístupný od 12 let.
■ Pátek 5. prosince – Železná srdce. USA
2014. Drama/ akční/ válečný. Tváří v tvář přesile
nepřítele se vydávají do týla s pokusem zaútočit
na srdce nacistického Německa. Hrají: Brad Pitt,
Logan Lerman, Shia Lebeouf, Jon Bernthal.
Režie: David Ayer. 19.00 hod. Přístupný od 12 let.
■ Sobota 6. prosince – Dárce. USA 2014. Sci
fi/ drama. Vyrůstá v idylickém světě, kde existuje
pouze štěstí, ale za cenu naprosté absence citů.
Hrají: Jeff Bridges, Brenton Thwaites, Alexander
Skarsgard ad. Režie: Phillip Noyce. 19.00 hod.
Přístupný.
■ úterý 9. prosince – Hobit: neočekávaná cesta
– ve 3d USA/N. Zéland – 2012 dobrodružný/
fantasy. Bilbo se ocitá na cestě s cílem nárokovat
si ztracené trpasličí město Erebor. 18.00 hod.
Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard
Armitage, Ken Scott. Režie: Peter Jackson.
Přístupný – český dabing!
■ Středa 10. prosince – Hobit: Šmakova
dračí poušť – ve 3d USA/N. Zéland – 2013
dobrodružný/ fantasy
Druhý díl hobití trilogie zavede Bilba Pytlíka
a trpasličí výpravu do doupěte nejstrašlivější
nestvůry. 18.00 hod. Hrají: Martin Freeman, Ian
McKellen, Benedict Cumberbatch, Luke Evans.
Režie: Peter Jackson. Přístupný – český dabing.
■ čtvrtek a pátek 11. a 12. prosince – Hobit:
bitva pěti armád – ve 3d USA/ N. Zéland 2014.
Dobrodružný/ fantasy. Třetí díl hobití trilogie
ukončuje cestu mladého Bilba Pytlíka, který
je součástí trpasličí výpravy. 18.00 hod. Hrají:
Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Elijah
Wood. Režie: Peter Jackson. Přístupný – český
dabing.
■ úterý 16. prosince – Intersttelar. USA/ Anglie
2014. Sci fi/ mysteriózní. Náš čas na zemi se chýlí
ke konci a skupina výzkumníků musí najít pro
lidstvo nový domov. 18.00 hod. Hrají: Matthew
McConughey, Anne Hathaway, Wes Bentley.
Režie: Christopher Nolan. Přístupný – od 12 let.

www.hluboka.cz

Představení pouze pro důchodce – vstup zdarma!
■ středa 17. prosince – Přijde letos Ježíšek?
ČR/ Mexiko/ SR 2013. Komedie. Vánoce jsou
prostě od toho, aby se konaly dobré skutky. 17.00
hod. Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková,
Václav Postránecký, Pavel Kříž. Režie: Lenka
Kny. Přístupný.

Vánoční přání

Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem
poklidné svátky vánoční a v Novém roce
2015 se budeme těšit na vaši návštěvu při
kulturních pořadech nejen v KC Panorama.
Petr a Eliška PÍŠOVI – provozovatelé kultury
v Hluboké nad Vltavou

Dětská představení

■ neděle 7. prosince – Dvanáct měsíčků.
Animovaný/ rodinný. Šest pohádek pro nejmenší
diváky. 17.00 hod. - Vstup zdarma!
■ sobota 13. prosince – Včelka Mája. Austrálie/
SRN 2014. Pohádka. Režie: Alexs Stadermann,
Simon Pickard
17.00 hod. Dlouho očekávané filmové zpracování
včelky Máji a jejího kamaráda Vilíka. Český
dabing!
■ neděle 14. prosince – Tučňáci z Madagaskaru.
USA 2014. Pohádka. Režie: Eric Darnell, Simon
J. Smith. 17.00 hod. Skipper, Kowalski, Rico
a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází
ve vlastním filmu. Český dabing!

Komorní scéna

■ Neděle 7. prosince – Adventní trh. Nádvoří
knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou. 9.00
– 16.00 hod. Lidová řemesla, občerstvení,
kulturní program, vůně vánoc.
■ Neděle 7. prosince – Adventní koncert.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké
nad Vltavou. 17.00 hod. Flétnový soubor
»Kentauři«.
■ Středa 10. prosince – »Cestujeme po světě«
– »Florida«. 17.00 hod. Vyprávět bude paní
Marie Johanusová.
■ Čtvrtek 11. prosince – Vánoční koncert
– 2. Soukromá základní umělecká škola.
17.00 hod. Žáci ze třídy p. uč. Kateřiny
Malíkové a p. uč. Petra Píši.
■ Pátek 12. prosince – Vánoční koncert
– 2. oukromá základní umělecká škola.
16.30 hod. Žáci ze třídy J. Müllerové.
■ Sobota 13. prosince – ženský pěvecký
sbor Záviš. Vánoční koncert v AJG. 15.00
a 17.00 hod. Předprodej vstupenek v AJG.
■ Čtvrtek 18. prosince – Vánoční koncert
– 2. soukromá základní umělecká škola.
17.00 hod. Žáci ze třídy l. Petřvalského.
■ Pátek 19. prosince – Vánoční besídka.
Centrum volného času »Poškolák«. 17.00 hod.
■ Neděle 21. prosince – Česká mše vánoční
– Hej, mistře! Orchestr Musica da Camera,
pěvecký sbor Perchta, dirigent – Petr Píša.
19.30 hod. Kateřina Chromčáková – soprán,
Martina Kučerová – alt, Pavel Chrášťanský
– tenor, Svatopluk Sem – bas. Kostel sv. Jana
Nepomuckého, Hluboká nad Vltavou.
■ Středa 31. prosince – »Silvestrovské
divadlo«. Jistě, pane premiére! – komedie
16.30 hod. a 19.15 hod. Divadlo Pikl.
Vstupenky na toto představení prodává pouze
Divadlo Pikl.

Alšova jihočeská
galerie
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

VÝSTAVY

Gotické umění / Malířství a sochařství – stálá
expozice
Vlámské a holandské umění – stálá expozice

Wortnerův dům AJG v Českých
Budějovicích, U Černé věže 22

VÝSTAVY
Michal Singer / Utajená hvězda undergroundu
do 25. 1. 2015

Doprovodný program
Adventní workshop – 13. 12. / 14.00 – 17.00
hod.

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
T + 420 387 967 041; e mail: sekretariat@ajg.cz,
www.ajg.cz.
Pořady pro školy na objednávku / zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevřeny denně:
Hluboká nad Vltavou / Zámecká jízdárna / prosinec
9:00 – 16:00
České Budějovice / Wortnerův dům / celoročně 9:00
– 18:00
Změna programu vyhrazena!

Galerie
Knížecí dvůr
Vánoční inspirace 2014
Kolektivní výstava –
keramika.

grafika,

obrazy,
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